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L?. Q. 

seckeet. 

Extract uit het Register der Staatsbesluiten 

van de Bataafsche Republiek. 

Maandag, 27 Januarij 1806. 

Ontvangen eene missive van den Raad der Aziatische Bezit 

tingen en Etablissementen van den 28 November II., daarbij 

overleggende het concept van een Reglement op het Beleid van 

de Regering en het Justitiewezen in de Aziatische Bezittingen 
dezer Republiek en van den handel op en in derzelver Bezit 

tingen, alsmede de nodige concept-instructien, zo voor de bij 
Staatsbesluit van den llen November 1805 N?. 28 benoemde 
Commissarissen-Generaal en Gouverneur-Generaal van Bataafsch 

Indien, Mr. C. T. Elout en C. H. van Grasveld, als voor het 

Hoge Geregtshof aldaar. 
En wijders inzendende eene nota der pecunieele voorwaarden 

op welke de voorz. Commissarissen en Gouverneur-Generaal 
zich bereid hadden verklaard de aan hun opgedragen commis 
sien te aanvaarden, voorts eene nota omtrend enige ambtenaren 
welke van hier naar Bataafsch Indien zouden worden uitge 
zonden, alsmede aangaande de tractementen van verscheidene 

ambtenaren, en eindelijk eene nota, bevattende enige ophelde 
ringen betrekkelijk de bovengenoemde stukken. 

Is besloten: 
Vooreerst te arresteren, zoals gearresteerd wordt bij deze, 

een Reglement op het Beleid van de Regering en het Justitie 
wezen in de Aziatische Bezittingen van de Bataafsche Republiek 
en van den handel op en in dezelve Bezittingen, in voegen het 
zelve Reglement hierna volgt, geinsereerd: 

A. reglement op het beleid van de regering en het jus 

titiewezen in de aziatische bezittingen van de bataaf 

sche republiek en van den handel op en in dezelve 

bezittingen. 

Art. 1. 

Het hoogste uitvoerend gezag over alle Bezittingen, Forten, 

Kantoren, Plaatsen en Ambtenaren van den Staat in Azia zal 

gevestigd zijn in den Persoon van den Gouverneur-Generaal van 
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Bataafsch Indien, die tevens zal zijn Opperbevelhebber over de 
Land- en Zeemagt van den Staat beoosten de Kaap de Goede 

Hoop, des zal een iegelijk zich aldaar bevindende, van wat rang 
en conditie hij zij, Denzelven als zodanig moeten erkennen en 

respecteeren, gehouw en getrouw zijn en zijne bevelen opvol 
gen en 

gehoorzamen. 
Art. 2. 

Hij zal in het beleid der zaken van Policie en Civile Rege 
ring geadsisteerd zijn door drie ordinaire en twee extraordi 
naire Raden, welke zitting zullen nemen naar den tijd hunner 

aanstelling en, met den Gouverneur-Generaal uitmaken het 

ligchaam van de Hoge Regering van Bataafsch Indien, aan 
welke het beleid over alle zaken, de Policie en Civile Regering 
aangaande, is opgedragen, met voile magt en autoriteit om daar 
omtrend zodanige wetten, reglementen en ordonnantien te ma 
ken , te promulgeren en te doen executeren als zij ten meesten 
nutte van den Staat en deszelfs Aziatische Bezittingen zullen 
oordelen te behoren, mits aan den inhoud van dit Reglement 
niet contrarieerende, directelijk nog indirectelijk. 

Deze Hoge Regering van Indien is aan den Raad der Azi 
atische Bezittingen en Etablissementen rekening en verantwoor 

dig schuldig van alle hare verrigtingen aangaande de Policie en 
Civile Regering, mitsgaders financien, goederenen domeinen van 
de Bataafsche Republiek in Azia, alsmede van alle onderhande 

lingen met vreemde of inlandsche Vorsten en Volken en gene 
ralijk van alle zaken tot deszelfs beleid en directie staande. 

De Gouverneur-Generaal is aan deze Raad ondergeschikt en 

verantwoordelijk wegens deszelfs verrigtingen als Opperbevel 
hebber over de Land- en Zeemagt van den Staat, beooosten de 

Kaap de goede Hoop. 
De gemelde Hoge Regering van Bataafsch Indien mitsga 

ders de Gouverneur-Generaal als Opperbevelhebber over de Land 
en Zeemagt van den Staat, beoosten de Kaap de Goede Hoop, 
zijn mitsdien gehouden te gehoorzamen te executeren en te 
doen executeren alle zodanige orders als door voornoemde Raad 
omtrend alle de voorz. onderwerpen, mitsgaders de particuliere 
vaart en handel op en in Oost-Indien zullen worden gesteld. 

Art. 3. 

De Gouverneur-Generaal en Raden van Bataafsch Indien moe 

ten zijn geborene ingezetenen der Bataafsche Republiek (de co 

lonien van den Staat daaronder begrepen voor zoveel de Ra 
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den aangaat), en bereikt hebben den vollen ouderdom van 

dertig jaren. 
Art. 4. 

Alle vacatures welke zullen voorvallen in de bediening van 

Gouverneur-Generaal zullen vervult worden door den Raadpen 
sionaris der Bataafsche Republiek. De Raad der Aziatische Be 

zittingen en Etablissementen, aan welke van zodanige" vacature 

bij de eerste bekwame gelegenheid kennis zal moeten worden 

gegeven, zendt binnen drie maanden nadat de officieele tijding 
dier vacature zal zijn ingekomen, aan den Raadpensionaris eene 

opgave in van enige daartoe geschikte personen. 
Art. 5. 

Ingevalle de Raadpensionaris mogt goedvinden enig persoon 
of personen bij voorraad te benoemen, om in cas van vacature 

provisioned in de bediening van Gouverneur-Generaal op te vol 

gen, zal zodanig benoemde persoon geene autoriteit hoegenaamd, 
aan die bediening gehecht zijnde, mogen uitoefenen, nochte 

tot het tractement en verdere prerogatieve daartoe staande, ge 

regtigd zijn, tot dat hij dezelve bediening dadelijk 
1 zal hebben 

aanvaard. 

Art. 6. 

De Gouverneur-Generaal vermag zijn ambt niet te resigneren 
noch zijn ontslag te nemen, zonder uitdrukkelijke toestemming 
van den Raadpensionaris. 

Art. 7. 

Wanneer de bediening van Gouverneur-Generaal mogt komen 
te vaceren, zonder dat deszelfs provisioned opvolger aan de Ra 
den van Indien bekend was, zullen zij in handen van den or 

dinaris Raad, in rang opvolgende op den Gouverneur-Generaal 
en deze in handen van den volgenden ordinaris Raad, afleggen den 

eed, dat zij tot de provisioned vervulling dezer bediening zullen 

stemmen, zodanigen der ordinaris of extraordinaris Raden, welken 

zij in conscience daartoe den geschiksten zullen oordelen, buiten 

zich zelven en vervolgens elk hunne stem bij een besloten 

briefje ter hand stellen aan een der Secretarissen van de ver 

gadering, welke deze briefjes in eene beslotene bussche zal ver 

zamelen en vervolgens aan den jongsten extraordinaris Raad 
ter hand stellen, om door denzelven in de voile vergadering 
te worden geopend en met luide stemme gelezen, en zal de 

1 Met der daad. 
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persoon welke alzo blijken zal bij de meeste stemmen verko 
zen te zijn, ofte bij staking der stemmen, de eerste in rang, de 

bediening van Gouverneur-Generaal dadelijk aanvaarden en het 
tractement daartoe staande, genieten, totdat de Raadpensionaris 
dezelve finaallijk zal hebben gesuppleerd en de nieuw aange 
stelde Gouverneur-Generaal deszelfs functien zal hebben aanvaard. 

Art. 8. 

Gene militaire personen, van welken rang ook, kunnen zijn 
ordinaire of extraordinaire-Raden, noch als zodanige in den 
Raad worden geassumeerd, zolange zij hunne militaire qualiteit 
bekleden. 

Art. 9. 

Alle vacatures der bediening van ordinaris-Raad, zullen wor 

den vervult door den extraordinaris-Raad, zijnde de oudste 
in rang. 

Alle vacatures van extraordinaris-Raad zullen bij voorraad 
worden vervuld, door zodanige ambtenaren uit de eerste klasse, 
als door den Gouverneur-Generaal tot dat einde zullen moeten 

worden geassumeerd, binnen ene maand na de onstane vaca 

ture, en zal hiervan bij de eerste bekwame gelegenheid, kennis 

moeten worden gegeven aan den Aziatischen Raad, welke bin 
nen ene maand, nadat hij hiervan de officieele tijding zal heb 

ben bekomen, aan den Raadpensionaris zal inzenden, ene op 

gave van enige geschikte personen, waaronder die, welke in 

voegen voorz., door den Gouverneur-Generaal zal zijn geassu 
meerd, waarna de Raadpensionaris de plaats hebbende vacature 
finaal zal vervullen. De geassumeerde Raad-extraordinair ge 
niet het tractement daartoe staande, totdat de nieuw aange 
stelde deszelfs functien dadelijk zal hebben aanvaard. 

Art. 10. 

Wanneer enig Raad ordinair of extraordinair, door ziekte, 

afwezigheid of enige andere wettige oorzaak, verhinderd wordt 

de vergadering van den Gouverneur-Generaal en Raden bij te 

wonen, en de Gouverneur-Generaal nogthans verlangde omtrend 
ene of andere zaak van aangelegenheid, te hebben het advis 
van een voile raadsvergadering, zal hij bevoegd zijn daartoe te 

assumeren, een persoon uit de eerste klasse der ambtenaren, 
welke de raadplegingen over zodanige zaak zal bij wonen , met 

dezelfde magt en effect als dengenen, in wiens plaats hij geassu 
meerd is, wettiglijk toekomt, doch zonder uit dien hoofde op 

enige bezoldiging te kunnen aanspraak maken. 

VIII. (XII.) 26 
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Art. 11. 

De Gouverneur-Generaal en de Baden van Bataafsch Indien, 
zullen in derzelver vergaderingen, het eerst in overweging ne 

men de zaken, welke door den Gouverneur-Generaal zullen wor 

den voorgesteld. De Gouverneur-Generaal is bevoegd de voor 

stellen, welke door de Raden gedaan worden, in overweging 
te brengen, terstond ofte in de eerstvolgende bijeenkomst, naar 

mate hij zulks dienstig zal oordelen. Danger vermag hij zulks 

niet uit te stellen, zonder toestemming van dengenen die het 

voorstel gedaan heeft. 
Art. 12. 

In alle zaken waarover bij den Gouverneur-Generaal en de 

Raden zal worden geraadpleegd, zal de Gouverneur-Generaal de 

advisen vragen van de ordinaire en extraordinaire-Raden, welke 

daarbij tegenwoordig zijn, doch zullen de advisen der eerste 

extraordinaire-Raden, bij het opmaken der conclusion niet wor 

den gerekend, maar alleen die van den Gouverneur-Generaal en 

de ordinaire-Raden, uitgezonderd in geval van ziekte of afwe 

zigheid van een of meer ordinaire-Raden, in welk geval de ad 

visen van den oudsten extraordinairis-Raad of van beide de 
extraordinaire-Raden mede in computatie zullen moeten komen. 
De stemmen stakende, zal die van den Gouverneur-Generaal 
voor twee worden gerekend. 

Art. 13. 
Alle besluiten en andere verrigtingen van den Gouverneur 

Generaal en de Raden van Bataafsch-Indien, zullen worden uit 

gedrukt als: gedaan bij den Gouverneur-Generaal in Rade, en 
niet anders. Zij zullen, alvorens te worden gepubliceerd of ten 
uitvoer gebragt, worden getekend door den eersten fungeren 
den Secretaris van den Raad, ter ordonnantie van den Gouver 
neur-Generaal in Hade. 

Art. 14. 
Alle verbonden met Aziatische Vorsten of Volken, zullen wor 

den aangegaan, door den Gouverneur-Generaal in Rade, uit den 
naam en van wegens de Bataafeche Republiek; dezelfde form zal 
in acht genomen worden, bij eene hemieuwing der thans subsis 
terende tractaten met de Aziatische Vorsten en Volken. 

Art. 15. 
De Gouverneur-Generaal in Rade zal niet vermogeu oorlog 

te verklaren, vijandelijkheden te beginnen ofte in enige over 
eenkomst te treden tot het aandoen van oorlog tegen enige 
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Inlandsche Vorsten of Staten, ofte enig verbond aan te gaan, 
om de bezittingen van Inlandsche Vorsten of Staten te guaran 
deren, zonder daartoe te zijn gelast of geautoriseerd door den 
Raad der Aziatische Bezittingen, uitgezonderd wanneer dadelijk 
toebereidselen gemaakt worden tot het plegen van vijandelijk 
heden, of wel dadelijk vijandelijkheden begonnen zijn, tegen de 
Bataafsche Natie in Indien, of tegen enige Vorsten of Staten, 
welke afhankelijk zijn van den Staat of tot welker bijstand of 

verdediging de Staat, uithoofde van enige plaats hebbende ver 

bindtenissen verpligt is, in welk geval de Gouverneur-Generaal 
in Rade bevoegd zal zijn, oorlog te verklaren, vijandelijkheden 
te beginnen of verbindtenissen aan te gaan, tegen zodanigen 
Vorst of Staat, welke dadelijk vijandelijke toebereidselen gemaakt 
ofte vijandelijkheden gepleegd zal hebben, doch gehouden zijn, 
daarvan met den meesten spoed kennis te geven aan den Raad 
der Aziatische Bezittingen, met bijvoeging van volledige infor 
mation omtrend alles wat tot zodanig. geval betrekking heeft 
en verslag der redenen welke hem bewogen hebben, om daarin 

zodanig te handelen. 

Art. 16. 
Aan de Hoge Regering van Bataafsch Indien, wordt gede 

mandeerd de uitoefening van het regt om gratie of pardon te 
verlenen van alle misdaden, gepleegd onder de jurisdictie van 

den Staat in Oost-Indien, en de deswegens geincurreerde straf 
fen geheel of gedeeltelijk te reraitteren en kwijt te schelden, 
onder de navolgende bepalingen: dat de Gouverneur-Generaal 
in Rade, in enig diergelijk geval oordelende het aan hem ge 
daan verzoek, enige reflexie te verdienen, daarop zal innemen 
het advis en de. consideration van het Hoge Geregtshof, en 

bevoegd zijn, hetzelve verzoek geheel of gedeeltelijk toe te staan, 
wanneer door het gemeld Geregtshof daartoe zal zijn geadvi 
seerd, doch in gevalle door het Hoge Geregtshof daartegen mogt 

zijn geadviseerd en gezegde Regering nogthans mogt verme 

nen, dat zodanig verzoek geheel of gedeeltelijk zoude behoren 

te worden toegestaan ofte voor een meerder gedeelte, dan waar 

toe het advis van het Hoge Geregtshof strekt, de gezegde Re 

gering alsdan alleenlijk zal bevoegd zijn, de Surcheance te con 

tinueren, totdat het goedvinden van den Raadpensionaris, na in 

genomen te hebben de consideration en het advis van den Raad 
der Aziatische Bezittingen, zal zijn verstaan; ? zullende deHoge 

Regering alle de stukken tot zodanige zaak gehorende, bene 
26* 
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vens het advis van het Hoge Geregtshof en hare eigene con 
sideration met de eerste bekwame gelegenheid, in duplo, aan 

den Raadpensionaris moeten toezendcn; blijvende in alle ge 
vallen aan de gezegde Regering het regt, om diergelijke ver 

zoeken af te slaan, wanneer zij oordeeld zulks alzo te beho 

ren, hetzij terstond, hetzij na ingenomen advis van het Hoge 
Geregtshof, al ware het, dat hetzelve advis contrarie was 

liggende. 
Art. 17. 

De Gouverneur-Generaal is bevoegd bij eene schriftelijke or 

der, onder deszelfs handtekening en zegel, gegeven aan zo 

danige officieren van justitie of anderen, als hij geraden zal 

vinden, enig persoon of personen, verdacht van enige hande 

ling, gevaarlijk voor de publieke rust of veiligheid van de Be 

zittingen van den Staat, te doen nemen in verzekerde bewaring, 
doch zal in zodanig geval gehouden zijn, binnen driemaal 24 

uuren, nadat zodanig persoon of pejsonen in verzekering zullen 

zijn genomen, in de vergadering van den Gouverneur-Generaal 
in Rade, daarvan kennis te geven en open te leggen de gron 
den waarop zijn vermoeden rust. 

En ingevalle de Gouverneur-Generaal in Rade mogt oorde 

len, dat daartoe termen waren, zal bij besluit, deze zaak worden 

gesteld in handen van den Procureur-Generaal, om daarin te 
handelen zoals zijn ambt en pligt vereischen zal, ten welken 
einde de gemelde persoon of personen aan den Procureur-Ge 
neraal zullen worden overgeleverd, om vervolgens tegen hen 
voor het Hoge Geregtshof te worden geprocedeerd als naar 

regten. 
Art. 18. 

Ingevalle echter de Gouverneur-Generaal in Rade mogt oor 

delen, dat het algemeen belang kwam te vorderen, dat enig 
persoon of personen, verdacht van enige handelingen, strek 

kende tot ondermijning van het publiek gezag of tot storing 
van de publieke rust en veiligheid ofte uithoofde van enige 
andere oorzaak van groot gewigt en aangelegenheid, onverwijld 
uit de Bezittingen van den Staat in Oost-Indien zouden beho 
ren te worden verwijderd, zal de Gouverneur-Generaal in Rade 

vermogen, zodanig persoon of personen te doen vertrekken des 

noods op te zenden naar Europa, alsmede tot derzelver vertrek, 
te stellen onder zodanige surveillance, als hij nodig zal oorde 

len, doch zal in die gevalle daarvan, en van de redenen daartoe 
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gemoveerd hebbende, met de eerste gelegenheid, in duplo, omstan 

dig kermis moeten worden gegeven aan den Aziatischen Raad, 
aan welken de Gouverneur-Generaal in Rade deswegens verant 

woordelijk zal zijn, doch nimmer in regten kunnen worden aan 

gesproken, dan wanneer aan den Aziatischen Raad blijken mogt, 
dat daarin gehandeld was uit volstrekte willekeur, bijzondere 
vijandschap of opzettelijke onregtvaardigheid. 

Art. 19. 
De magt in de twee voorgaande artikelen aan den Gouver 

neur-Generaal afzonderlijk en den Gouverneur-Generaal in Rade 

gegeven, strekt zich niet uit tot de personen van den Presi 
dent en de verdere leden van het Hoge Geregtshof, welke niet 
in hunne functien zullen kunnen worden gesuspendeerd, nog ten 

hunnen opzigte in enig geval vermogen te worden geprocedeerd, 
op enige andere wijze, dan bij dit reglement is vastgesteld. 

Art. 20. 
En ten einde de uitvoerende magt van wege den Staat in 

Indien het nodige vermogen bezitte, om in gevalle van grote 

aangelegenheid en betreffende het welvaren van de Bataafsche 

Republiek ofte het behoud harer bezittingen, met nadruk en 

spoed daarvoor te kunnen waken, wordt hierbij vastgesteld, 
dat wanneer over enig voorstel in de vergadering van den 

Gouverneur-Generaal in Rade zal worden geraadpleegd, waarbij 
den Gouverneur-Generaal oordelen zal, dat de belangen der 

Bataafsche Republiek of de veiligheid of het behoud van enige 
Bezittingen van den Staat in Tndien wezenlijk zijn betrokken, 
en wanneer hij Gouverneur-Generaal zal begrijpen, den dienst en 

het oirbaar van den Staat te vorderen, of dat de gedane voor 

stellen moeten worden aangenomen en ten uitvoer gebragt, of 
dat dezelve moeten worden uitgesteld of verworpen, en de 
meerderheid van den Raad mogt zijn van een ander gevoelen, 
alsdan de Gouverneur-Generaal en de Raden, respectivelijk de 

redenen van Herzelver verschillende gevoelens zullen moeten in 

geschrift stellen, en met hunne handtekening bekrachtigen, 
en aan elkanderen mededelen, en dat, wanneer, na ene op 

zettelijke overweging daarvan, een iegelijk bij zijn gevoelen 

mogt blijven, de Gouverneur-Generaal de magt zal hebben het 

besluit op te maken, overeenkomstig zijn bijzonder gevoelen, 
welk besluit van dezelfde kracht en waarde zai zijn als ware 

het met eenstemmigheid of meerderheid genomen, en evenzo 

door de leden van den Raad en alle anderen, wien zulks zoude 
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mogen aangaan, worden gerespecteerd, en gehoorzaamd, ten uit 
voer gebragt of helpen brengen, doch zal de Gouverneur-Ge 
neraal wegens alle zodanige tegen het gevoelen der meerder 
heid genomen besluiten, en derzelver gevolgen alleen verant 

woordelijk zijn. 
Art. 21. 

De bevoegdheid in het voorgaande artikel aan den Gouverneur 
Generaal gegeven, zal zich niet uitstrekken tot het nemen of 
uitvoeren van zodanige besluiten, welke niet wettiglijk zouden 
hebben kunnen worden genomen, met concurrence van de Ra 

den, nochte tot het opleggen van enige belastingen. Zij zal 
alleen toekomen aan, en kunnen worden uitgeoefend door den 

Gouverneur-Generaal, nadat hij op de aanstelling van den Raad 

pensionaris zijne functien zal hebben aanvaard, geenzins aan 
en door iemand, welke zonder zodanige aanstelling die Hoge 
bediening waarneemd. 

Art. 22. 
In alle gevallen, waarin de Gouverneur-Generaal van de 

hem bij het 20 art. gegeven magt zal hebben gebruik ge 
maak, zal van al hetgeen daaromtrend zal/zijn voorgevallen bij 
eerste bekwame gelegenheid, in duplo, verslag moeten worden 

gedaan aan den Aziatische Raad, met bijvoeging van alle de 

gewisselde consideration. 

Art. 23. 
De Gouverneur-Generaal en Raden van Indien kunnen in 

h^t 
civile voor geen andere regtbank in Indien worden ge 

confinieerd dan voor het Hoge Geregtshof. 
Art. 24. 

De Gouverneur-Generaal vermag, in generlei geval, in Indien 

geregtelijk worden aangesproken ofte enige procedures, van 

wat aart ook, tegen hem geentameerd, ter zake van misdaad 
in of buiten deszelfs officie gepleegd. 

Art. 25. 
De Raden van Indien zijn, zelfs na het eindigen van hunne 

bedieningen in Indien, wegens misdaad alleen aansprakelijk, 
voor het Hoge Geregtshof, en vermogen nimmer te worden 

genomen in verzekering, anders dan door middel van militair 

arrest, volgens bevel van den Gouverneur-Generaal. 

Art. 26. 

Wanneer het Hoge Geregtshof aan den Procureur-Generaal 
zal hebben verleend enig decreet van apprehensie tegen een 
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Raad van Indien, ter zake, van een delict, door denzelven be 

gaan, zal de Procureur-Generaal gehouden zijn zich bij beslotene 
missive te adresseren, aan den Gouverneur-Generaal, en het 
bekomen decreet van apprehensie daarbij overleggende verzoe 

ken, dat zodanig Raad van Indien moge worden genomen in 

goede verzekeringe, en gesteld ter dispositie van het gen. Ge 

regtshof, en zal de Gouverneur-Generaal zodanig verzoek niet 

vermogen te weigeren, maar gehouden zijn, onmiddelijk zoda 

nigen Raad van Indien op de meest gevoeglijke wijze te doen 
nemen in militair arrest, om aan den Procureur-Generaal te 
worden overgeleverd, ter dispositie van het voorn. Geregtshof. 

Art. 27. 
De Gouverneur-Generaal en Raden houden derzelver gewone 

residentie te Batavia op het eiland Groot Java, of in den om 

trek dezer hoofdplaats. De Gouverneur-Generaal is bevoegd 
zulks in buitengewone omstandigheden nodig oordelende, den 
zetel van het Gouvernement voor een tijd te verplaatsen, naar 

enig ander gedeelte van het eiland Java; en zijn de Raden 
ordinair en extraordinair, in zodanig geval, gehouden, zich der 
waards te begeven op requisitie van den Gouverneur-Generaal. 

Art. 28. 
De Gouverneur-Generaal nodig oordelende, zich in persoon 

naar enig ander gedeelte van het eiland Java te begeven, zon? 

der den Raad, zal aldaar diezelfde magt, en dat zelfde gezag 
uitoefenen, als te Batavia, met den Raad; en indien hij nodig 
oordeeld enige bevelen of instruction te geven, hetzij aan den 

Raad te Batavia, hetzij aan enige andere geconstitueerde mag 
ten of ambtenaren door geheel Indien, waartoe hij te Batavia 
met en benevens den Raad bevoegd zoude zijn, zal een iegelijk 
getrouw zijn dezelve bevelen of instruction te gehoorzamen en 

zich daarnaar te gedragen; doch zal hij deswegens alleen ver 

antwoordelijk zijn. 
Art. 29. 

Wanneer de Gouverneur-Generaal zich uaar enig ander ge 
deelte van het eiland Java zal begeven, zonder den Raad, zal 

zodanig ordinaris lid van den Raad als hij tot dat einde zal be 

noemen, geauthoriseerd zijn, om, gedurende de afwezigheid van 

den Gouverneur-Generaal, als Luitenant-Gouverneur, met de 
verdere Raden, de politieke en civile regering uit te oefenen 

op dezelfde wijze en niet anders als dezelve volgens den inhoud 
van dit reglement uitgeoefend mag worden, door iemand de 
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bediening van Gouverneur-Generaal, in cas van vacature, ad 

interim waarnemende. 

Art. 30. 

De Gouverneur-Generaal oefend alleen het opperbevel uit, 
over de Land en Zeemagt van de Bataafsche Republiek, beoos 

ten de Kaap de Goede Hoop. Alle zee of landofficieren van de 

Republiek, zich aldaar bevindende, zijn gehouden deszelfs orders 

te respecteren en te gehoorzamen. Aan denzelven zal daartoe 

worden afgegeven ene acte als Generaal en Chef over de Land 

en Zeemagt van den Staat beoosten de Kaap de Goede Hoop. 

Hij is bevoegd om, in cas van openbaren oorlog tusschen de 

Bataafsche Republiek en enige andere Mogendheid, Commission 

of Lettres de Marque te verlenen aan schepen, bij particulieren 

uitgerust. Het bestuur over alles wat tot verdediging der Be 

zittingen ofte afbreuk van den vijand dienen kan, is aan hem 

overgelaten, met ad vis van zodanige zee of landofficieren, als 

hij zal goedvinden deswegens te raadplegen, onder zijne per 

soonlijke verantwoordelijkheid, alleenlijk zal hij niet vermogen 
met den vijand te capituleren over Bezittingen van de Bataaf 

sche Republiek, ofte enig gedeelte derzelve, zonder zulks al 

vorens te hebben gebragt, ter deliberatie van de Hoge Rege 

ring en daartoe door een wettiglijk genomen besluit van Gou 

verneur-Generaal in Rade te zijn geauthoriseerd, zonder dat hij 
in dit bijzonder geval, van de bevoegdheid hem bij het 16de art. 

gegeven, gebruik zal kunnen of mogen maken. 
Art. 31. 

Er zal zijn een Raad van Einantien en Domeinen over Bataafsch 

Indien, welke resideren zal te Batavia en onder het praesidie 
van een der ordinaris-Raden van Indien, bestaan uit enen Vice 

President en acht Raden. 
Art. 32. 

Deze Raad zal, onder het oppergezag van den Gouverneur 
Generaal in Rade, belast zijn met het algemeen toeverzicht 
over de financien en domeinen en goederen van de Bataafsche 

Republiek in Indien en alles wat daartoe betrekking heeft, in 

zonderheid ook over de onderscheiden cultures van de voort 

brengselen des lands, en over de ambtenaren tot de behering, 
administratie, bewaring en aflevering van gelden, producten of 
andere goederen, mitsgaders tot de directie over de houtbos 
schen geemploijeerd wordende, alles naarvolgens zodanige orders 
en instruction als daartoe zullen worden beraamd en vastgesteld. 
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Art. 33. 
Er zal te Batavia zijn ene Generate Rekenkamer, bestaande 

uit drie Rekenmeesters, zonder welker controle en onderteke 

ning, gene betalingen van gelden nochte afleveringen van goede 
ren te Batavia mogen geschieden of in de rekeningen der comp 
table of administrateurs geleden worden; zullende deze Reken 
kamer wijders belast zijn met het onderzoek en de confrontatie 
van alle boeken van rekening of adrainistratie van gelden of 

goederen welke op Batavia en op de andere Bezittingen van 
den Staat in Oost-Indien gehouden worden, alles naarvolgens 
zodanige orders en instruction, als ten dien opzigten zullen 
worden beraamd en vastgesteld. 

Bij ziekte of noodzakelijke absentie van een of meer Reken 

meesters, zal door den Gouverneur-Generaal in Rade ene as 
sumtie van andere personen kunnen geschieden, ten einde de 

voortgang van het werk niet vertraagd worde. 
Art. 34. 

Er zal een Collegie zijn van Houtvesterij, uit 3 deskundige per 
sonen bestaande en residerende op Java's Noord-Oostkust, hetwelk 

ondergeschikt zal zijn aan den Raad van Financien en Domeinen en 

het toezicht en de administratie hebben over al de houtbosschen 
in de Bezittingen van den Staat op het eiland Java; en dat alle or 

donnantien en reglementen, daaromtrend bereids geemaneerd of 

nog te emaneren,behoorlijk worden geobserveerd en naargekomen. 
Art. 35. 

Het politiek bestuur op elk der onderhorige Bezittingen en 

Kantoren, zal op den meest eenvoudigen voet, en zoveel de 

omstandigheden zullen toelaten, worden ingerigt in den geest 
van hetgeen omtrend de Regering en het algemeen Bestuur der 
zelve Bezittingen bij dit reglement is bepaald. 

Art. 36. 
Alle ambtenaren worden zodanig bezoldigd, dat zij, naar de 

gelegenheid der plaatsen, volgens hunnen rang en karakter or 

dentelijk kunnen bestaan. Zij dragen daarvan jaarlijks een ge 

ring gedeelte bij, om te strekken tot een fonds ter ondersteu 

ning van behoeftige weduwen en wezen van ambtenaren, zo 

lang dezelve in Indien verblijven. Hunne bezoldigingen kunnen 
in geen geval aan enige andere belastingen hoegenaamd, van 

wat aart ook, worden onderhevig gemaakt. Het bezigen van 

middelen om zich onwettige inkomsten te verschaffen, alle geld 
afpcrsingeri of concussien in het algemeen, en in het bijzonder 
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van den Inlander, worden volgens alle rigeur van wetten, 
zelfs naar exigentie van zaken, met den dood gestraft. 

Art. 37. 
Niemand hoe ook genaamd, die enig meerder of minder ge 

zag in dienst van den Staat in Oost-Indien, bekleed, vermag 
van een ander onder deszelfs gebied, gehoorzaamheid ofte di 

rectie staande, of aan welke hij gehoorzaamheid verschuldigd 
is, enige giften, gaven of geschenken ontvangen, directe 

lijk of indirectelijk, ofte dulden dat dit door zijne huisvrouw, 

kinderen, huisbedienden, of iemand van zijnentwege geschiede 
(consumable waaren van geringe waarde alleen uitgezonderd) op 
poene, dat de gevers of aannemers van zodanige giften, ga 
ven of geschenken zullen gehouden worden, zich aan onbehoor 

lijke extorsie te hebben schuldig gemaakt, 
? en als zodanig 

naar de gestrengheid der wetten zullen worden gestraft. 
Art. 38. 

Alle civile ambten (uitgezonderd de hoge bediening van den Gou 

verneur-Generaal en de Raden van Indien, mitsgaders van den Pre 

sident en de Leden van het Hoge Geregtshof, en die welke door Ja 
vanen of andere inlanders worden bekleed) zullen, naarmate van der 

zelver aangelegenheid en inkomsten, worden verdeeld in vier klas 

sen; geen ambtenaar tot een derzelve klassebehorende, kantevens 

zijn lid van de Hoge Regering van Bataafsch Indien, ofte den titul 
daarvan voeren; alle vacatures der ambtenaren van de eerste klasse 
zullen worden vervuld uit de ambtenaren van de tweede klasse, die 
der tweede klasse uit de ambtenaren van de derde, en die van de 
derde klasse uit de ambtenaren van de vierde. Geen ambtenaar 
zal tot een ambt van ene hogere klasse kunnen worden aange 
steld, tenzij, hij drie achtereenvolgende jaren gefungeerd hebbe 
in die klasse waaruit de vervulling geschieden moet. 

Art. 39. 
Alle vacatures van ambten, tot enige der voormelde vier 

klassen behorende, worden vervuld door den Gouverneur-Ge 
neraal in Rade, op de daartoe staande tractementen, en emo 

lumenten; de ambten der vierde klasse definitivelijk, doch die 
der eerste, tweede en derde klasse, onder approbatie van den 
Raad der Aziatische Bezittingen. Geen ambtenaar vermag het 
ambt waartoe hij bevorderd wordt, te weigeren, op poene van 

vervallen te zijn, van dat, hetwelk hij dadelijk 
1 bekleed. 

1 
Op het oogenblik. 
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Art. 40. 
Zo ras de voorschreven klassificatie der ambten geeffectueerd 

en ingevoerd zal zijn, zullen dadelijk cesseren de qualiteiten 
van Opperkooplieden, Kooplieden, Onderkooplieden, Boekhou 
ders en Assistenten, voormaals in Oost-Indien gebruikelijk en 

zullen de rangen der ambtenaren, zich regelen naar de klassen 

tot welke zij behoren en naar de orde, in welke de ambten, 
tot elke klasse behorende, zullen zijn gerangschikt; en zul 

len vervolgens, gene ambtenaren, onder de voorschreven klasse 

begrepen, van hier worden uitgezonden, maar alleen klerken. 
Art. 41. 

Om tot klerk te kunnen worden aangesteld, wordt vereischt 
de voile ouderdom van 15 jaren, het afleggen van een examen 

in het lezen, schrijven en cijferen, en de kennisse van de 

Hollandsche taal. De ambten der vierde klasse worden ver 

vuld uit de klerken; deze moeten drie jaren als zodanig in 
Indien hebben dienst gedaan, alvorens te kunnen worden aan 

gesteld tot een ambt van de vierde klasse. 
Art. 42. 

Gene ambtenaren, tot de voorschreven vier klassen beho 

rende, nogte ook de klerken kunnen hunnen ambten en bedie 

ningen anders bezitten dan tot kennelijk wederzeggens toe, hetzij 
van den Eaad der Aziatische Bezittingen ofte van den Gouver 
neur-Generaal in Bade. Uit dezelve ontslagen wordende, zijn 
zij verpligt naar Europa terug te keren, bijaldien hun zulks 
alzo door den Aziatischen Raad, ofte door den Gouverneur-Ge 
neraal in Bade, wordt geordonneerd. 

Art. 43. 
De Gouverneur-Generaal heeft de magt, om in enkele ge 

vallen, om goede redenen, en wanneer hij zal oordelen zulks 
te kunnen geschieden, zonder nadeel van 's Lands dienst, voor 
een bepaalden tijd verlof te geven aan civile of militaire amb 

tenaren, om zich naar Europa of elders te begeven en om de 

nodige schikkingen te maken tot de waarneming van derzel 
ver bedieningen, gedurende hunne afwezigheid. 

Art. 44. 
Alle militaire bevelhebberen, den Staat ter zee of te land in 

Indien dienende, ontvangen aldaar geen andere bevelen, dan 
die van den Gouverneur-Generaal. 

Art. 45. 
Alle civile ambtenaren van den Staat in Oost-Indien, zullen 
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bij hunne aanstelling, alvorens in functie te treden, gehou 
den zijn, in handen van den Gouverneur-Generaal in Rade, 
ofte op de onderhorige Bezittingen, in handen van den per 
soon, welke aldaar het gezag zal voeren, behalven den eed van 

trouwe, en die tot derzelver respective bedieningen staande af 

te leggen, den eed van purge, eh zullen alle degenen die be 

vonden zullen worden daartegen gehandeld te hebben, onder 

wat titul of pretext het zoude mogen wezen, niet alleen de facto 
van hun voorschreven ambt vervallen zijn, maar bovendien ver 

klaard worden infaam en inhabil, om ooit in dienst van den 

lande te worden geemployeerd, welke strafTen mede zullen in 

curreren, degenen, welke zodanig geld of geldswaarde geno 
ten hebben, en bovendien gemulcteerd worden voor de drie 

dubbelde waarde van het genotene. 
Art. 46. 

Personen, niet zijnde in dienst van den Staat in Oost-Indien, 

op enige der Aziatische Bezittingen van de Bataafsche Repu 
bliek aankomende, zullen niet vermogen zich op dezelve Bezit 

tingen neder te zetten, maar gehouden zijn weder te vertrek 

ken met de schepen waarmede zij gekomen zijn, tenzij, op uit 

drukkelijke vergunning van den Raad der Aziatische Bezittin 

gen, ofte van den Gouverneur-Generaal in Rade, en op de 

voorwaarden, bij die vergunningen vervat, mits niet strijdende 
met den inhoud van dit reglement. Civile of militaire, ambte 
naren uit 's lands dienst ontslagen, vermogen insgelijks op de 

voornoemde Bezittingen niet langer verblijven, dan aan den Raad 
der Aziatische Bezittingen ofte den Gouverneur-Generaal in Rade 
zal goeddunken. 

Art. 47. 

Niemand vermag zich nedertezetten ofte zijn verblijf te hou 

den, op enige Bezittingen van den Staat in Oost-Indien, bui 
ten zodanigen omtrek der hoofdplaatsen en steden, als den Gou 
verneur-Generaal of diegenen welke op de respective Bezit 

tingen het gezag voert, dienstig zal oordelen te bepalen, ofte 

zich verder dan dien bepaalden omtrek begeven, zonder schrif 

telijk consent van den Gouverneur-Generaal of anderen Hoofd 

gebieder. 
Art. 48. 

De meest geschikte middelen zullen, met overleg van de In 

landsche Regentcn, worden beraamd en in het werk gesteld, om 

in het gebied van de Bataafsche Republiek in Oost-Indien, het 
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lot van den gemenen inlander te verbeteren, welvaart en voor 

spoed onder hun te bevorderen, alle onregelmatige en willekeu 

rige belastingen af te schaffen, de misbruiken op het stuk der 
Herendiensten ingeslopen, zorgvuldig te weren en eindelijk 
den landbouw en handel aan te moedigen en uit te breiden, 
met inachtneming van de oorspronglijke inlandsche zeden, ge 
woonten en godsdienst. 

Art. 49. 
Terstond nadat de Raad van Financien en Domeinen zal zijn 

geconstitueerd en in werking gebragt, zal ene algemene be 

lasting, bij wijze van verponding, worden ingevoerd op alle stuk 
ken lands door bijzondere personen, op het eiland Java, in vol 
len eigendom wordende bezeten, doch zullen daarvan, voor den 

tijd van tien achtereenvolgende jaren, ingaande met den dag 
dat zulks op het gemelde eiland bij publicatie zal zijn bekend 

gemaakt, uitgezonderd zijn alle stukken lands, welke thans on 

gecultiveerd zijn, wordende door gecultiveerde stukken lands, 
welke mitsdien dadelijk aan de voorschreven belasting subject 
zijn, verstaan de zodanige, welke met tot timmerhout bekwame 
of vruchtdragende bomen of heesters zijn beplant, of die, welke 

gedurende de laatste zes jaren, met nuttige voortbrengselen zijn 
beplant of beteeld geweest, mitsgaders benodigde weiden voor 
hoorn en ander vee, daartoe geschikt en behoorlijk onderhou 
den en gebruikt wordende, doch zal het de plicht van het Tn 
disch Bestuur zijn, hieromtrend te waken en de nodige voor 

zorgen te gebruiken, dat de veeteelt in de Bataviasche Boven 

landen, door de landeigenaren niet worde voortgezet of uitge 
breid, tot nadeel of kwelling van den gemenen inlander of tot 

prejudicie van de aankweking van nuttige landproducten. 
En opdat zulks behoorlijk werde ter uitvoer gebragt, zal de 

Raad van Financien en Domeinen in de Bataviasche Ommelan 
den en aangrenzende Regentschappen, door een Commissie uit 

zijn midden, mitsgaders op andere plaatsen, door zodanige per 
sonen als door hem daartoe zal worden gequalificeerd, alle ge 
cultiveerde en ongecultiveerde landen in vollen eigendom be 
zeten wordende, naauwkeurig doen opnemen en opmeten, en 

daarvan naauwkeurige en behoorlijk geverifieerde aantekenin 

gen of cadasters formeren, ten einde vervolgens daarna de ver 

ponding over dezelve landen te worden omgeslagen, en telken 

jare ingevorderd; zullende de vermelde verponding na verloop 
van voorzegde tien jaren, strictelijk en zonder aanzien van per 
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sonen, ook moeten worden ingevorderd, van alle thans onge 
cultiveerde landen, ofschoon dezelve alsdan, bij ene nadere 

opneming in zelver voege als de vorengemelde gedaan, mogten 
bevonden worden, niet te zijn gebragt tot enen staat van cul 

ture; wordende echter aan de keuze der eigenaars overgelaten, 
om zodanige landen te abandonneren, wanneer zij ongenegen 

zijn de voorschreven belasting daarvan jaarlijks te voldoen. 
Art. 50. 

Er zal een nieuw Hoog Geregtshof voor Bataafsch Indien 

worden opgerigt, dat bestaan zal uit negen leden, de Presi 
dent daaronder begrepen, welke door den Raadpensionaris der 

Bataafsche Republiek worden verkozen en aangesteld; de Azi 

atische Raad zendt aan den Raadpensionaris ene opgave in van 

enige daartoe geschikte personen. 
Art. 51. 

De President en verdere leden zullen moeten zijn geboren 
binnen de Bataafsche Republiek ofte van Europesche ouders, op 
een harer Bezittingen, mits in dit laatste geval, zich ten minste 

vijf achtereenvolgende jaren, op ene of meerdere van 5s lands 

Hogescholen in de regtskunde en voorbereidende wetenschappen 
hebbende geoefend, voorts meesters in de regten, en bereikt heb 

ben, de President den ouderdom van dertig jaren en de verdere 
leden den ouderdom van vijfentwintig jaren, respectivelijk. 

Art. 52. 

Zij zullen gene andere ambten en bedieningen mogen be 
kleden nochte enige negotie drijven of daarin deel hebben 
noch ook pachters zijn of medestanders of wel borgen of con 

traborgen derzelven, direct of indirect; en zullen ook tot ge 
nerlei andere bedieningen of commissien in Indien, hoe ook ge 
naamd, kunnen worden benoemd of aangesteld, uitgezonderd al 

leen tot de bediening van President en Procureur-Generaal. 
Art. 53. 

De President of enig lid deszelfs demissie nemende, binnen 

den tijd van tien jaren, nadat hij in functie zal zijn getreden, 
is verpligt de terugreize naar de Bataafsche Republiek aan te 

nemen, binnen drie maanden, nadat hij zijn demissie zal hebben 

genomen, en verliest alle aanspraak op pensioen of andere gun 
sten, welke anderzins aan een repatrieerenden President of lid 

zouden mogen competeren. 
Art. 54. 

De leden van het Hoge Geregtshof zich aan enige mis 
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daad, hetzij in officio, hetzij daar buiten, schuldig makende, 

zijn deswegens alleen actionabel voor het Hoge Geregtshof in 

Indien. Zij kunnen door gene politieke dispositien van enige 

geconstitueerde magt in Indien, anders dan op voordragt van 
het Hof, in het geval bij het volgend artikel van het Reglement 
vermeld, in hunne functien geschorst, noch van hunne bedie 

ningen ontzet worden. 
Art. 55. 

Wanneer het Hof mogt oordelen, dat enig lid uithoofde 
van de op hetzelve liggende blaam van beschuldiging, in des 
zelfs functien vooreerst niet zoude behoren te continueren, 
zal het Hof zulks voordragen aan den Gouverneur-Generaal in 

Bade, welke de bevoegdheid hebben zal om, in dit bijzonder 
geval, de zaak daartoe gedisponeerd vindende, zodanig lid te 
suf cheren in deszelfs bediening, daarvan kennis gevende aan het 

Hoge Geregtshof. 
Art. 56. 

Bij alle regtsplegingen over enige delicten door een lid van 
het Hof begaan, zal een commissaris van wegens het Gouverne 
ment in Indien present zijn, doch zonder enigen invloed te 

oefenen, veel min ene concluderende of adviserende stem te 

hebben, maar alleen om te zien en te horen; des zal het Hof 

gehouden zijn, om, zo ras enig lid, wegens misdaad gereg 
telijk zal zijn beschuldigd, daarvan kennis te geven aan den 
Gouverneur-Generaal in Rade. 

Art. 57. 
Het Hoge Geregtshof zal oordelen, bij wege van hoger be 

roep, van alle gewijsden in civile zaken, mitsgaders in crimi 
minele zaken, waarin, ordinario modo, is geprocedeerd, welke ter 
eerster instantie gediend hebben voor schepenen van Batavia en 
alle andere plaatselijke Europesche collegien van justitie op de 

Bezittingen van den Staat in Azia. 

Art. 58. 
Het Hoge Geregtshof zal het toeverzigt hebben en houden 

op het administrateren ener goede en prompte regtsoefening, bij 
alle de voormelde collegien van justitie; de meest geschikte 
middelen zullen worden daargesteld, zo om het Hoge Ge 

regtshof in staat te stellen, om het voorschreven toeverzigt met 
effect te kunnen houden, als om de regtsplegingen bij de ge 
dachte collegien van justitie te verbeteren, en inzonderheid in 

kapitale zaken, de nadelige gevolgen uit eene mindere geoe 
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fendheid in de regtskunde als anderzins kunnende voortsprui 
ten, zoveel mogelijk voor te komen of daartegen hulpmiddelen 
te verschaffen. 

Art. 59. 
Het Hof neemt, ter eerster instantie, kennis van alle misda 

den, door Gouverneurs, Commandeurs, Gezaghebbers ofte an 

deren, welke op de Bezittingen en Etablissementen van den Staat 
in Azia, enig Hoofdbevel voeren, mitsgaders door de hoofden 
der militie op dezelve Bezittingen en Etablissementen, hebbende 
den rang van Majoor en daarboven, gedurende hunne gemelde 
bedieningen bedreven, doch zal, zolange zij in functie zijn, 
geen decreet van apprehensie ofte van dagvaarding in persoon 

tegen den zodanigen mogen doen ter executie leggen ofte ex 

ploiteren, alvorens de zaak te hebben gebragt ter kennisse van 

den Gouverneur-Generaal in Rade, welke alsdan de meest ge 
schikte maatregelen zal neraen, ten einde zonder nadeel voor 

den dienst van den Staat de votorschreven procedures kunnen 

worden voortgezet, en het regt van de Hoge Overigheid behoor 

lijk vervolgd tegen den aangeklaagden, 
? daarvan kennis gc 

vende aan het Hoge Geregtshof. 
Art. 60. 

Insgelijks neemt het Hof, ter eerster instantie, kennis van alle 

misdaden, door ambtenaren der eerste en tweede klasse, gedu 
rende hunne bedieningen bedreven, gelijk mede de ambtenaren 
van de eerste en tweede klasse, voor zo verre onder het ressort 
van Batavia residerende, in het civile, ter eerster instantie, voor 

het Hoge Geregtshof zullen moeten worden geconvenieerd. 
Art. 61. 

Het Hof zal in appel, in het hoogste ressort, oordelen over 

alle questien, rakende buiten en prijzen die door de schepen 
van oorlog der Bataafsche Republiek, of door schepen bij par 
ticulieren uitgerust en op bekomen Commissie of Lettres de 

Marque uitgevaren, zullen worden agterhaald, en op enige 

Bezittingen van den Staat in Indien ingebragt, mitsgaders over 

alle questien en geschillen die tusschen enige van de voor 

schreven schepen, ter dier zake zouden mogen rijzen, alsmede 
de misbruiken en overtredingen, welke dienaangaande zouden 

mogen worden gepleegd, item over alle questien, rakende zee 

roverijen, berovingen, uitplunderingen of diverijen van sche 

pen of ladingen in voile zee gepleegd, de judicature over de 

voormelde buiten en prijzen, mitsgaders over de zeeroverijen 
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wordt, ter eerster instantie, opgedragen aan de Collegien van ju 
stitie te Batavia en op de onderhorige Bezittingen van den Staat 
in Azia, volgens een afzonderlijk reglement daartoe specterende. 

Art. 62. 

De Gouverneur-Generaal in Rade daartoe van wegens de aan 

geklaagden zijnde geadieerd ,,-zal, na ingenomen berigt en con 

sideratien van het Hof vermogen te verlenen surcheance van 
criminele procedures bij het Hof aanhangig zijnde, ingeval van 

dringende noodzakelijkheid; en wanneer door het voortgaan der 

procedures de zaak gevaar zoude kunnen lopen van gebragt 
te worden uit haar geheel, zal de Gouverneur-Generaal in Rade 

bevoegd zijn, te verlenen provisionele surcheance van proce 
dures, doch gene finale surcheance kunnen verlenen, dan na 
te hebben gerequireerd, en bekomen, het berigt en de consi 
deration van het Hof. 

Art. 63. 
De Gouverneur-Generaal in Rade, na examinatie van het al 

zo ingediend berigt, en de consideratien van het Geregtshof 
en tegen deszelfs gevoelen, ene onbepaalde surcheance van exe 
cutie ordonnerende, of dezelve surcheance voor ene onbepaalde 
tijd continuerende, zal het Hof daarin berusten, doch gehouden 
zijn alle stukken tot zodanige zaak betrekking hebbende, on 
der enen behoorlijken inventaris gebragt, met de eerste gele 
genheid, in duplo, over te zenden aan den Raad der Aziatische 

Bezittingen en Etablissementen. 
Art. 64. 

Gene doodvonnissen kunnen bij het Hof ofte bij enige an 

dere regtbank op het eiland groot Java worden ter executie 

gebragt. zonder daarop te hebben bekomen het fiat van den 

Gouverneur-Generaal, welke hetzelve niet zal kunnen weige 
ren, tenzij door hem in Rade, op den voet in de twee voor 

gaande artikelen voorgeschreven, surcheance van zodanige pro 
cedures mogt zijn of worden geordonneerd, voor zolang dezelve 
surcheance duurt, ofte bij uitoefening van het regt van gratie 
of pardon. 

Art. 65. 

Alle tusschenkomst van enige politieke magt in den loop 
der justitie, welke volgens den inhoud van dit reglement niet 
is geoorloofd, is verboden. 

Art. 66. 
Het regt van het Bataafsche Volk zal bij het Hoge Geregts 
VIII. (XII.) 27 
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hof worden waargenomen door een Procureur-Generaal, die zal 
moeten zijn geboren binnen de Bataafsche Republiek ofte van 

Europesche ouders, op een harer Bezittingen, mits in dit ge 
val, zich ten minsten vijf achtereenvolgende jaren op ene of 

meerdere van 's lands Hogescholen, in de regtskunde en voor 

bereidende wetenschappen hebbende geoefend, voorts meester 
in de regten en bereikt hebben den ouderdom van 28 jaren. 

Hij wordt aangesteld door den Raadpensionaris. De Aziatische 
Raad zendt aan den Raadpensionaris ene opgave in van enige 
daartoe geschikte personen; in cas van vacature wordt zijne 

bediening ad interim waargenomen door dengenen welke door 

den Gouverneur-Generaal in Rade daartoe uit ene nominatie 
van drie personen, door het Hoge Geregtshof van Indien te 

formeren, zal worden benoemd en geauthoriseerd. 
Art. 67. 

Het Hoge Geregtshof zal geadsisteerd zijn door een grif 
fier, een adjunct-griffier, die zullen moeten zijn geboren bin 
nen de Bataafsche Republiek ofte van Europesche ouders, op 
een harer Bezittingen, mits in dit geval, zich ten minste vijf 
achtereenvolgende jaren op een of meerder van 's lands Hoge 
scholen hebbende geoefend in de regtskunde en voorbereidende 

wetenschappen, voorts meesters in de regten, en bereikt heb 
ben de Griffier den ouderdom van 25, en de adjunct Griffier 
dien van 22 jaren; zij zullen worden aangesteld door den Raad 

pensionaris. De Aziatische Raad zendt aan Zijne Exellentie 
ene opgave in van enige daartoe geschikte personen; in cas 
van vacature, worden deze bedieningen ad interim gesuppleerd, 
door den Gouverneur-Generaal in Rade, uit de nominatien van 
drie personen, door het Hoge Geregtshof van Indien te formeren. 

Art. 68. 
Al wat verder tot zamenstelling en jurisdictie van het Hoge 

Geregtshof betrekking heeft, wordt bij deszelfs instructie om 
schreven. 

Art. 69. 
Terzelver tijd dat het Hoge Geregtshof van Indien zal wor 

den geinstalleerd, zal de tegenwoordige Hoge Raad van Justi 
tie te Batavia residerende, worden ontbonden, en deszelfs Pre 

sident, Leden, Ministers, Suppoosten en verdere bedienden uit 
derzelver respective bedieningen op ene honorabele wijze ont 

slagen, zullende te gelijker tijd op het Collegie van Schepenen 
te Batavia worden overgebragt, alle de civile en criminele regts 
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pleging door gemelden Hogen Eaad van Justitie thans uitgeoe 
fend wordende, voor zo verre dezelve aan het Hoge Geregts 
hof bij deszelfs instructie niet is opgedragen. 

Art. 70. 
Het CcJlegie van Eegtspleging te Batavia zal terzelver tijd op 

nieuw worden geconstitueerd uit enen permanenten President 
en negen Schepenen, bereikt hebbende den vollen ouderdom 
van 25 jaren, waarvan ten minsten vijf leden zullen moeten 

worden genomen uit den burgerstand. 
Art. 71. 

Jaarlijks zullen drie Schepenen aftreden; de orde der aftre 

ding voor de eerste drie jaren zal worden bepaald bij loting 
en vervolgens plaats hebben naar de ancienneteit; de hierdoor 
ontstane vacatures zullen gesuppleerd worden door den Gouver 
neur-Generaal in Eade, uit nominatien van drie personen, ge 
formeerd door den Magistraat van Batavia. De afgetredene Sche 

penen zijn op nieuw nominabel. 
Art. 72. 

Er zullen te Batavia worden aangesteld twee Wethouders, 
welke benevens twee Schepenen en den Hoofdschout, den Ma 

gistraat der stad en Ommelanden van Batavia zullen uitmaken; 
ten minste 66n dezer Wethouders zal moeten zijn uit den bur 

gerstand ; zij zullen voor het vervolg door den Gouverneur-Ge 
neraal in Bade worden geeligeerd, uit nominatien van drie per 
sonen, door den Magistraat te formeren. Om de twee jaren zal 
een dezer Wethouderen, zijnde de oudste in rang, aftreden, doch 

op nieuw nominabel zijn. 
Art. 73. 

De Magistraat der stad Batavia zal alle functien verrigten 
welke tot de administratie der justitie niet behoren, en bevo 
rens aan het Collegie der Schepenen zijn gedemandeerd geweest, 
behoudens zodanige wijzigingen als bij enen voor dien Magi 
straat te formeren instructie, nu ofte bij vervolg, onder goed 

keuring van den Eaad der Aziatische Bezittingen, zullen wor 

den bepaald en vastgesteld. 
Art. 74. 

De regtbank van Schepenen te Batavia, de regtbanken te 

Samarang, Ambon, Banda, Ternate, Makasser, Malacca en 

Cochin zullen elk geassisteerd worden door enen Advocaat-Ad 

viseur, welke niet jonger zal mogen zijn dan 25 jaren, gebo 
ren in de Bataafsche Eepubliek of van Europesche ouders, in 

27* 
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een van derzelver Bezittingen en meester in de regten, mits 

gaders rang hebben naast het jongste lid van den regtbank 
waartoe hij gehoord. 

Art. 75. 

Deze Advocaten-Adviseurs zullen worden aangesteld door den 

Raadpensionaris. De Aziatische Raad zendt aan den Raadpen 
sionaris, ene opgave in van enige daartoe geschikte personen. 
In cas van vacatures geschiedt de provisioned vervulling door 

den Gouverneur-Generaal in Rade, uit nominatien van drie per 
sonen, door het Hoge Geregtshof van Bataafsch Indien gefor 
meerd. Hunne verpligtingen worden omschreven bij ene ge 
nerate instructie voor deze ambtenaren. 

Art. 76. 

De regtspleging onder den inlander zal blijven geschieden 

volgens hunne eigene wetten en gewoonten. Het Indisch Be 

stuur zal door gepaste middelen zorgen, dat dezelve in die 

territoiren, welke onmiddelijk staan onder de Opperheerschappij 
van den Staat, voor zoveel mogelijk worden gezuiverd van in 

geslopen inisbruiken, tegen de inlandsche wetten of gebruiken 

strijdende, en dat, te bekomen spoedige en goede justitie, het 

zij door vermeerdering van het getal der thans subsisterende 

Landraden of door de aanstelling van onder-Landraden, werde 

bevorderd en gemakkelijk gemaakt, mitsgaders van alien ver 

keerden invloed van enige politieke magt gezuiverd en bevrijd. 
Art. 77. 

Zoras het Hoge Geregtshof in functie zal zijn gesteld, 
of zoveel eerder als de Gouverneur-Generaal in Rade zulks 

dienstig zal oordelen, zullen alle pure militaire delicten zo 

wel te water als te lande, op enige Bezittingen van den Staat 

in Oost-Indien ofte in enige havens of reden van dezelve Be 

zittingen gepleegd, geoordeeld worden door militaire krijgsra 
den, telkens te benoemen door den Gouverneur of die anders 

het gezag voert op zodanig Etablissement, onder welks ressort 

het delict gepleegd is, volgens zodanige bepalingen en inrig 

tingen als door den Gouverneur-Generaal in Rade, na ingenomen 
advis van het Hoge Geregtshof dienaangaande zullen worden 

gemaakt en gearresteerd, onder approbatie van den Raadpen 
sionaris, daarop ontvangen hebbende advis van den Raad der 

Aziatische Bezittingen en Etablissementen. 
Art. 78. 

Van de vonnissen der militaire krijgsraden op de overige 
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Etablissementen, in ordinaire procedures gewezen, valt appel 
aan enen militairen krijgsraad te Batavia, telkens door den 
Gouverneur-Generaal ad istum actum te benoemen, bestaande 

uit zeven officieren en twee Eegtsgeleerden, en geadsisteerd 
door enen Auditeur-Militair, hoedamg ook zullen moeten za 

mengesteld zijn, en benoemd worden de krijgraden over pure 
militaire delicten, in het ressort van dien gepleegd. 

Art. 79. 
In cas van vermeend bezwaar bij de vonnissen dezer krijgs 

raden te Batavia, hetzij in cas d'appel ofte ter eerster instan 

ce, in ordinaire procedures gewezen, zal de bezwaarde partij 
daarvan kunnen komen in revisie, op zodanigen voet en wij 
zen als door den Gouverneur-Generaal in Bade, na ingenomen 
advis van het Hoge Geregtshof, nader zal worden gereguleerd 
onder approbatie van den Raadpensionaris, daaromtrend ontvan 

gen hebbende, het advis van den Kaad der Aziatische Bezittin 

gen en Etablissementen. 
Art. 80. 

De Staat ontvangt alle de producten welke in de Aziatische 

Bezittingen, als contingenten, verpligte leverancien of uithoofde 
van subsisterende of nader te maken verbindtenissen, moeten 
worden opgebragt tegen de daarvoor gestipuleerde betalingen. 

Art. 81. 

Zodanige van dezelve producten, welke voor den handel in 
Indien geschikt, en tot de eigen behoeften van het Indisch 
Bestuur niet benodigd zijn, worden in Indien voor rekening 
van den Staat, hetzij publiek, hetzij bij aflevering tot bepaalde 
prijzen verkogt, zo als het meeste voordeel van den Staat zal 
vereischen. 

Art. 82. 
Dat gedeelte derzelver producten, welke voor de Europesche 

markt geschikt is, doet de Staat voor zijne rekening overko 
men met gehuurde schepen, om hier te lande publiek te wor 

den verkogt, zoals het meeste voordeel van den Staat zal ver 

eischen. Deselve producten kunnen echter, ingevalle van drin 

gende noodzakelijkheid, ook op andere wijze tot gelden worden 

gemaakt voor rekening van den Staat. 

Art. 83. 

De vrije culture van alle voortbrengselen welke in de Be 

zittingen van den Staat in Indien kunnen worden aangekweekt, 
wordt aan de ingezetenen van dezelve Bezittingen toegestaan, 
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met uitzondering nogtans van kruidnagelen, notenmuscaten en 

amphioen, en onverminderd de plaatshebbende inrigtingen om 

trend de contingenten en verpligte leverancien of zodanige an 

deren als daaromtrend zouden mogen worden gemaakt. Ten 

aanzien van de culture van koffij en peper, zullen met voor 

zigtigheid en beleid, zodanige andere en betere maatregelen 
worden ingevoerd, waardoor het product dier culture vermeer 

derd en daardoor de algemene welvaart bevorderd wordt. 

Bij het introduceren van die maatregelen zal worden in het 

oog gehouden, dat het meeste belang van het Moederland met 

het grootste nut en voordeel der inlanders gepaard ga en alle 

smokkelarijen worden tegengegaan. 
Art. 84. 

Alle verpligte leverancien van producten in de Bezittingen 
van den. Staat, van wat aart ook, wordende opgebragt, zullen 

worden gebragt onder vaste bepalingen; al wat bovendien wordt 

gecultiveerd van dezelve producten, mitsgaders van alle andere 

voortbrengselen in het voorgaande artikel niet uitgezonderd, is 

het wettig eigendom van den cultivateur; de vrije en onbelem 

merde beschikking daarover komt hem toe, voor zoverre de 

zelve bij dit Beglement niet is beperkt. Het is de pligt van 

het Indische Bestuur hem daarin te handhaven. 
Art. 85. 

De uitvoer van rijst kan en vermag alleen verboden en belet 

worden, in gevalle van hoge noodzakelijkheid, of wanneer de 

Gouverneur-Generaal in Bade zal oordelen de voorhanden zijnde 
voorraad niet genoegzaam te zijn, om voor geen gebrek aan deze 

eerste mondbehoefte te doen vrezen. 

Art. 86. 

De uitvoer van houtwerken is op het gehele eiland Java 

verboden; er zullen gepaste schikkingen worden beraamd, ten 

einde de ingezetene aldaar, zich op de meest gevoeglijke wijze 

overeenkomstig de nationale belangen, van het benodigde tim 

merhout kunnen voorzien. 
Art. 87. 

De vaart en geoorloofden handel uit de havenen dezer Bepu 
bliek op de Kaap de Goede Hoop, Batavia, Samarang en Soe 

rabaija, mitsgaders op de West van Indien, alsmede van de 

Kaap de Goede Hoop, Batavia, Samarang en Soerabaija, mits 

gaders de West van Indien op de Bataafsche Bepubliek, is vrij 
en open voor alle ingezetenen der Bataafsche Bepubliek en van 
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hare Bezittingen in Azia en aan de Kaap de Goede Hoop; 
wordende door de West van Indien verstaan, de westkust van 

het eiland Sumatra, benevens Malacca, en alle landen en plaat 
sen bewesten het voomoemde eiland Sumatra en bezuiden het 
zelven tot aan de Kaap de Goede Hoop gelegen. 

Art. 88. 
Met de schepen tot de voorschreven vaart en handel ge 

bruikt wordende, mogen van hier worden uitgevoerd en in de 

Bezittingen van den Staat in Ocjst-Indien en aan de Kaap de 
Goede Hoop ingevoerd, alle soorten van goederen en handelwa 

ren, met uitzondering alleen van ammunitie van oorlog en 

amphioen. 
Art. 89. 

De handel en invoer van alle goederen en handelswaren in 

Oost-Indien verhandeld wordende, zo met Bataafsche als vreemde 

schepen uit de Bezittingen van den Staat, zowel als die van 

vreemde Mogendheden regtstreeks uit Oost-Indien binnen deze 

Republiek, is vrij en geoorloofd, uitgezpnderd alleen nagelen en 

moernagelen, noten-muscaten, gave en rompen *, zogenaamde 
man 

netjes-noten, foelie en de olijen der opgenoemde specerijen en thee. 
Zodra de verbeterde inrigtingen omtrend de culture van 

koffij en peper bij art. 83 van dit reglement bedoeld, zullen 

zijn ingevoerd, zullen er ten aanzien van den handel en in 
voer van deze beide artikelen, zodanige verordeningen worden 

gemaakt, welke ten doel hebben, om deze takken van commer 

cie uit te breiden en het meeste belang der cultivateurs met het 

grootste voordeel voor het moederland te verenigen; terwijl 
daarbij tevens door gepaste voorzieningen zal worden gezorgd 
voor de verzekering van de uitlevering der verpligte leveran 
cien en contingenten en ter voorkoming van de smokkelarijen. 

Art. 90. 

Particuliere Handelaars op enige der Bezittingen van den 

Staat in Oost-Indien ter handel komende, zijn onderworpen aan 

de wetten en reglementen aldaar vigerende, speciaal ook met 

opzigt tot de aldaar geheven wordende inkomende en uitgaande 
regten. 

Art. 91. 

De schepen welke van de Bezittingen dezer Republiek in Ben 

galen en op de kusten van Coromandel en Mallabaar regtstreeks 

1 Gebrokene. 
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naar het vaderland zullen uitklaren, zullen aldaar niet onder 

hevig zijn aan de betaling van enige uitgaande regten. 
Art. 92. 

De Bataafsche schepen zullen moeten retourneren naar de 

havenen dezer Republiek en hunne ladingen nergens elders ver 

mogen in te brengen en te verkopen, nogte op enige andere 

plaatse hoegenaamd last te breken, op verbeurte van schip en 

lading, of de waarde van dien op de reeders alhier te verhalen; 

zij zullen gehouden zijn, naar gelang van derzelver grootte, van 

hier naar's lands Oost-Indische Bezittingen, een zeker getal man 

schappen, tot den zee of landdienst aldaar behorende of goe 
deren derwaards over te brengen, tegen een nader te bepalen 
kost of vragtgeld. 

Art. 93. 
De ingezetenen der Bataafsche Republiek en die harer Azia 

tische Bezittingen zullen vrijelijk mogen navigeren en handel 

drijven, met Bataafsche schepen, varende van Batavia en. Ma 
lacca naar alle landen en plaatsen, gelegen om de West van 

Indien, bewesten het eiland Sumatra en vice versa, ofte va 

rende van enige landen en plaatsen onder de voorschreven 
limiten begrepen, mits zich in de Bezittingen van den Staat 

onderwerpende aan alle plaatselijke wetten en reglementen, mits 

gaders onder betaling van de aldaar geheven wordende inko 
mende en uitgaande regten. 

Art. 94. 

Ook is aan alle ingezetenen der Bataafsche Republiek en die 
harer Aziatische Bezittingen geoorloofd met Bataafsche schepen 
te varen en handel te drijven van Batavia en Malacca, op alle 
landen en plaatsen beoosten het eiland Sumatra in Azie gele 
gen, en vice versa, mitsgaders van enige landen of plaatsen 
naar andere landen of plaatsen onder de voorschreven limiten 

begrepen, mits zich onderwerpende aan alle plaatselijke wetten 
en reglementen, mitsgaders onder betaling van geheven wor 

dende, inkomende en uitgaande regten, op de Bezittingen van 

den Staat; hiervan echter zal zijn uitgezonderd alle particuliere 
vaart en handel van Malacca op de eilanden van Amboina en 

Banda en vice versa welke op generlei wijze zal mogen ge 
dreven worden; terwijl de aldus geoorloofd blijvende vaart en 

handel op beide deze eilanden zal onderworpen blijven aan 

alle bijzondere inrigtingen daaromtrend bereids gemaakt of nog 
te maken. 
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Art. 95. 
De invoer van amphioen op Malacca wordt voor een iege 

lijk vrijgesteld, mitsgaders de weder uitvoer daarvan onder be 

taling van een nader te betalen uitgaand regt, direct naar 

Borneo en alle andere plaatsen om de grote Oost gelegen, niet 

zijnde Bezittingen van den Staat. De invoer van amphioen op 
het eiland Java, anders dan op uitdrukkelijk bekomen permissie 
van de Hoge Regering en generalijk de invoer daarvan op alle 
andere Bezittingen van den Staat, beoosten het eiland Sumatra 

gelegen, is verboden op verbeurte van schip en lading, ofte de 
waarde van dien, des noods op de reders te verhalen, en ver 
dere arbitraire correctie, naar exigentie van zaken, ten aanzien 
van alle welke zich daaraan schuldig maken, of daartoe op eni 

gerlei wijze medewerken. 
Art. 96. 

De schepen uit de Bataafsche Republiek gevaren hebbende, 

hetzij directelijk, hetzij over de West van Indien, naar Batavia, 

Samarang of Soerabaija en aldaar voldaan hebbende aan het ver 

eischte, volgens de plaats hebbende wetten en reglementen, zijn 
geregtigd om die zelfde vaart en handel te drijven op alle lan 
den en plaatsen beoosten het eiland Sumatra in Azie gelegen 
en vice versa naar Batavia, Samarang, Soerabaija en Malacca 

mitsgaders van enige landen of plaatsen, naar andere plaatsen 
of landen, onder de voorschreven limiten begrepen, welke aan 

de ingezetenen van de Bezittingen van den Staat in Oost-In 
dien is toegestaan en onder dezelfde bepalingen. 

Art. 97. 

De handel op het rijk van Japan blijft onderworpen aan het 
Bestuur van de Hoge Regering van Bataafsch Indien; dezelven 
zal worden voortgezet op zodanige wijze als bevonden zal wor 

den met de be trekking der Bataafsche Natie op dat rijk en de 

belangen van den Staat, het meest overeen te komen. 
Art. 98. 

De Directie over den Araphioenhandel op het eiland Java zal 

ontbonden worden en deszelfs werkzaamheden zullen worden 

overgebragt tot den Raad der Financien en Domeinen. 

Art. 99. 

Alle schepen van Vreemde Natien, met welke de Rataafsche 

Natie in vriendschap leeft, worden te Batavia, Malacca en ver 

der, op alle Bezittingen van den Staat, bewesten het eiland 

Sumatra gelegen, toegelaten; alle handel, welke niet uitdruk 
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kelijk door de wet is verboden, is hun geoorloofd, mits zich 

onderwerpende aan de plaatselijke orders en reglementen. 
Art. 100. 

Alle vorige wetten op het stuk van de vaart en handel op Oost 

Indien en vice versa, geemaneerd, worden hierbij geabrogeerd. 
Art, 101. 

De Raadpensionaris behoudt aan zich de magt, om dit regle 
ment zodanig te amplieren, expliceren, of veranderen, als in 

tijd en wijlen bevonden zal worden te behoren. 

Gedaan en gearresteerd in den Haag, den 27en Januarij 1806. 
Door mij 

(was get.) R. J. Schimmelpenninck, 

Raadpensionaris. 

Ten tweede, dat ten behoeve van ieder der bij besluit van 

den llen November 1805, N?. 28, benoemde Commissarissen 
Generaal en Gouverneur-Generaal van Bataafech Indien, Mr. 
C. T. Elout en C. H. van Grasveld, zullen worden uitgege 
ven opene brieven, in debita forma, waarbij van deze benoeming 
en aanstelling op ene solemnele wijze wordt kennis gegeven, 

zijnde de inhoud daarvan vermeld in het register der gewone 
besluiten van heden, sub. N?. 30. 

Ten derde, voor gemelde Commissarissen-Generaal te arres 

teren, gelijk voor dezelven gearresteerd wordt bij dezen, de na 

volgende instructie. 

B. Instructie voor commissarissen-generaal van bataafsch 

indien, bn staat8besluit van den llen november 1805 , 

N?. 28, benoemd. 

De Raadpensionaris der Bataafsche Republiek, bij opene akte 
van commissie hebbende gecommitteerd en gequalificeerd de 
Heeren C. H. van Grasveld en Mr. Cornelis Theodorus Elout, 
om als Commissarissen-Generaal te vertrekken naar Batavia, 
ten einde aldaar in werking te brengen het Reglement op het 
beleid der Regering en het Justitiewezen in de Aziatische Bezit 

tingen van de Bataafsche Republiek, en van den handel op en 
in dezelve Bezittingen, zodanig als hetzelve bij secreet staatsbe 
sluit van den 27en Januarij 1806, letter Q is gearresteerd, zo 
zullen de gemelde Commissarissen-Generaal, zich in het waarne 
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men en uitvoeren der voorschreven Commissie in het algemeen 
moeten gedragen naar den inhoud en het voorschrift van het ge 
melde reglement en voorts naar de volgende punten van instructie. 

Art. 1. 
Commissarissen-Generaal zullen gedurende hun verblijf in 

Azie representeren het Gouvernement der Bataafsche Republiek 
en overzulks bekleed zijn met de hoogste magt en authori 

teit in alle de Bezittingen van den Staat aldaar gelegen, mits 

gaders genieten de hoogste civile en militaire honneurs in die 

gewesten gebruikelijk. Alle collegien en geconstitueerde mag 
ten in Indien, zonder onderscheid, zijn gehouden derzelver be 
velen te gehoorzamen. 

Art. 2. 
Terstond na hunne aankomst zullen zij den inhoud hunner 

opene acte van Commissie brengen, ter kennisse van den ad 
interim fungerenden Gouverneur-Generaal, benevens de Raden 
van Indien, en den dag bepalen, op welke zij zich met de ver 

eischte plegtigheid in hunne voorschreven qualiteit aan den volke 
zullen doen voorstellen. 

Art. 3. 

Zij zullen zorgen dat onmiddelijk na hunne voorstelling, 
hunne opene acte van Commissie, zo in de Nederduitsche als 
Inlandsche taal, te Batavia en op alle mindere kantoren op 
het eiland Java worde gepubliceerd, mitsgaders dat na alle 

overige Bezittingen van den Staat in Azie, bij de eerste gele 
genheden, door de Hoge Regering de nodige aanschrijvingen 
worden afgevaardigd, om de voorschreven publicatie aldaar ins 

gelijks te doen geschieden, alsmede daarvan aan de inlandsche 

Vorsten en Groten, zo op Java als de voormelde verdere Be 

zittingen, naar 's lands gewoonte, kennis worden gegeven. 
Art. 4. 

Nadat zij alzo in functie zullen zijn getreden, zullen zij 
zo spoedig als zulks gevoeglijk zal kunnen geschieden, den 

ad interim fungerenden Gouverneur-Generaal, benevens de fun 

gerende Raden van Indien honorabel ontslaan van derzelver 

voorschreven functien, behoudens nogthans hunne verantwoor 

delijkheid wegens dezelver gehouden bestuur. 
Art. 5. 

Te gelijkertijd dat het tegenwoordig ligchaam der Hoge Re 

gering van Indien, ingevolge het voorgaande artikel door hun 
zal worden ontbonden, zal de Commissaris-Generaal C. H. van 
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Grasveld, welke tevens door het Gouverneinent hier te lande 
is aangesteld tot Gouverneur-Generaal over Bataafsch Indien 
in zijne laatstgemelde qualiteit plegtig aan den volke worden 

voorgesteld, en zullen voorts Commissarissen-Generaal in stal 
leren de ordinaire en extraordinaire Raden, welke met en be 
nevens den Gouverneur-Generaal, volgens de voorschriften van 

het bovengemeld reglement, zullen uitmaken, het ligchaam van 

de Hoge Regering van Bataafsch Indien, en zullen de gemel 
den Raden voor zoverre zij niet van hier zijn uitgezonden, den 

behoorlijken eed in handen van Commissarissen-Generaal afleg 
gen, volgens het navolgende formulier. 

"Ik belove en zwere, dat ik in de uitoefening van de qua 
liteit van Raad van Bataafsch Indien, zonder aanzien van per 
sonen het welzijn van het vaderland en van deszelfs Aziatische 

Bezittingen met den bloei en welvaart van beider ingezetenen 
met al mijn vermogen zal voorstaan en behartigen. 

"Dat ik gene giften, gaven of geschenken hoe ook genaamd, 

(consumable waaren. van geringe waarde alleen uitgezonderd) 
voor mij of de mijnen directelijk of indirectelijk om voorschre 
ven ambt te verkrijgen aan enige personen, hetzij in, hetzij 
buiten het bestuur, onder welk pretext of naam zulks zoude 

kunnen geschieden, gene giften of gaven heb gepresenteerd, 
beloofd of gegeven of geven zal." 

"Dat ik mij laatstelijk in alien dele, naar den inhoud van 

het reglement op het beleid van de Regering en het justitie 
wezen in de Aziatische Bezittingen van de Bataafsche Repu 
bliek en van den handel op en in dezelve bezittingen zal 

gedragen en voorts alles doen hetgeen een goed en getrouw 
Raad van Bataafsch Indien schuldig is en behoort te doen." 

Art. 6. 

Zij zullen van de ontbinding van het vorige en de organi 
satie van het alzo op nieuw geconstitueerde ligchaam van de 

Hoge Regering, bij publicatie aan den volke kennis geven, en 

zorgen dat ook daartoe met de eerste gelegenheden het nodig 

aanschrijven afga, naar de overige Bezittingen van den Staat 

in Azie, mitsgaders naar *s lands gebruik kennis worden gege 
ven aan de Inlandsche Vorsten en Grooten. 

Art. 7. 

Zij zullen bij dezelve publicatie aan alle de ambtenaren en 

geemployeerden op de onderscheidene Bezittingen en Etablisse 
menten van den Staat in Azie gelasten, om provisioned in 



van de bataafsche republiek. 421 

hunne respective functien en employen te continueren, tot 
dat door hun daaromtrend nader zal zijn beschikt. 

Art. 8. 

Te gelijker tijd zullen zij op ene statelijke wijze doen promul 
geren het hier bovengemeld reglement op het beleid van de 

Regering en het justitiewezen in de Aziatische Bezittingen van 

de Bataafsche Republiek en van den handel op en in dezelve 

Bezittingen. 
Art. 9. 

Ten einde alle stilstand en verwarring in den loop en be 

handeling der zaken voor te komen, zullen zij de waarneming 
der functien van den voormaligen Directeur-Generaal (welke be 

diening voor het vervolg wordt gemortificeerd) opdragen aan 

een der ordinaris Raden van Indien, en zulks tot dat de na 

teraelden Raad van Finantien en Domeinen zal zijn georganiseerd 
en in werking gebragt. 

Art. 10. 

Zij zullen met den meesten spoed ontwerpen en arresteren 

de nodige instructien voor den Raad van Finantien en Domei 

nen, de Generale Rekenkamer en het Collegie van Houtvesterij, 
welke ingevolge het voorschreven reglement zullen worden op 

gericht en residerende de twee eerste te Batavia en het laatste op 

zodanige plaats, sorterende onder het Gouvernement van Java's 

Noord-Oostkust, als door hun daartoe het geschiktst zal worden 

geoordeeld. De voorschreven instructien zullen zij vervolgens 
met den eersten overzenden aan den Raad der Aziatische Be 

zittingen en Etablissementen. 
Art. 11. 

Bij de voorschreven instructie voor den Raad van Pinantien 
en Domeinen, zullen zij in het oog houden, dat aan dezelve Raad, 

ondergeschikt aan de Hoge Regering van Indien, worden opge 

dragen het algemeen bestuur over de financien, domeinen, ma 

gazijnen, gebouwen en goederen van den Staat in Indien, met 

alles wat daartoe enigzins is specterende; dat aan dezelve de 

nodige magt en authoriteit worden verleend, om het voorschre 
ven bestuur met effect te kunnen uitoefenen. 

Dat mede tot zijne voorname verpligtingen worden gebragt, 
om de cultures van de onderscheidene voortbrengselen des lands 
in de Bezittingen van den Staat en voornamelijk op het eiland 

Java, gade te slaan, en daaraan alle mogelijke verbeteringen te 

doen toebrengen, mitsgaders ten minste eens alle zes maanden en 
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voorts zo dikwijls als zulks zoude mogen worden vereischt, 
aan den Gouverneur-Generaal in Rade in te leveren, een suin 

mier rapport van den toestand der voorschreven linancien, do 

meinen, magazijnen en cultures, daarbij voorstellende alle zo 

danige maatregelen, als door hun tot de meeste behartiging 
van 's lands belangen omtrend de voorschreven onderwerpen 

dienstig of noodzakelijk worden geoordeeld, en om tot gene 

maatregelen van bijzonder gewigt, of waarbij van plaats heb 

bende instellingen of orders wordt afgeweken te mogen over 

gaan, buiten speciale voorkennisse en autorisatie van den Gou 

verneur-Generaal in Rade. 

Wijders om's jaarlijks aan den Gouverneur-Generaal in Rade 

te suppediteren, een omstandig verslag van hunne ver rig tin 

gen omtrend alle de voorschreven onderwerpen, en van den 

staat waarin dezelve zich bevinden, benevens een autentiek af 

schrift van de registers hunner gedurende het afgeloopen jaar 

genomen besluiten, met alle boeken en documenten daartoe 

specterende, ten einde door den Gouverneur-Generaal in Rade 
met hunnen consideratien te worden overgezonden aan den Raad 

der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, alles zo voile 

dig en zodanig ingericht, dat dezelve Raad daardoor volkomen 
kan worden in staat gesteld, om de geheele maneance van 

's lands financien en het bestuur over deszelfs domeinen over 

alle de Bezittingen van den Staat in Azie, gene uitgezonderd, 

pertinentelijk te kunnen nagaan, mitsgaders of daaromtrend de 

nodige oeconomie wordt betracht en alle 's lands penningen en 

goederen behoorlijk worden geadministreerd en verantwoord, 
echter tevens in het oog houdende, om alles daaromtrend te re 

gelen op enen klaren en eenvoudigen voet, met afschaffing 
van alle onnodigen omslag bij de nieuw aan te leggen boeken. 

Dat wijders deze Raad speciaal gelast worde, te zorgen dat 

gene betalingen of afleveringen van goederen hoegenaamd te 
Batavia uit de kas of magazijnen van den lande geschiede, an 
ders dan op ordonnantien van den Raad door drie van deszelfs 
leden getekend en behoorlijk geregistreerd en om maandelijks 
de lijsten van alle ordonnantien, in voege voorschreven, door 
den Raad geslagen, in te zenden aan den Gouverneur-Generaal 
in Rade benevens den staat der kasse. 

En dat eindelijk aan den Raad worde aanbevolen, het toe 

zigt over alle comptable ambtenaren tot de financien, domei 

nen, of magazijnen specterende, met qualificatie, om, wanneer 
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derzelver gedragingen niet zijn naar behoren, daaromtrend de 

nodige voordragten te mogen doen aan den Gouverneur-Gene 
raal in Rade. 

Art. 12. 

Zij zullen zorgen dat alle mogelijke precautien worden daar 

gesteld voor de securiteit van 's lands penningen in de publieke 
kassen, zo door het stellen van borgtogten, als door zodanige 
andere reeds plaats hebbende of nog in te voeren inrigtin 
gen als door hun daartoe de geschiktste zullen worden bevon 

den, waaromtrend bijzonder aan hun aandagt wordt aanbevolen, 
dat de grote massa van 's lands penningen altijd blijven be 
rusten in ene geldkamer of zogenaamde grote kas, voorzien 
van ten minste vier verschillende sufficante sloten, waarvan de 

President en twee der leden, bij afwisseling elk een sleutel on 

der zich hebben, en de vierde onder den Ontvanger-Generaal 
zal berusten, en uit welke grote kas gene penningen mogen 
worden geligt, of waarin gene penningen mogen worden over 

gebragt, buiten ene speciale resolutie van den Raad, welk 

grote kas alzo ook behoord te staan ter verantwoording van 

de gezamentlijke leden des Raads en dat onder den kassier al 

leenlijk worde gelaten zodanig montant van penningen als tot 

de gewone dagelijksche uitgave, kan worden gecalculeerd be 

nodigd te zijn, voor welk montant of de zogenaamde kleine 

kas, de responsabiliteit dan ook aan den kassier zoude beho 
ren te wrorden opgelegd. 

Art. 13. 

Zij zullen, bij het formeren der instructie voor de Generale 

Rekenkamer in het oog houden, dat de oogmerken dezer instel 

ling zijn: eensdeels dat alle rekeningen en declaratien of vor 

deringen ten laste van den lande, nadat die alvorens bij den 

Raad der Pinancien en Domeinen zullen zijn ingeleverd en ge 

registreerd, door denzelven worden gezonden aan de Generale 

Rekenkamer, om door dezelve te worden geexamineerd en met 

de stukken daartoe behorende geconfronteerd, ten einde in 

geval van accoord bevinding daarvan, door de signaturen van de 

leden te doen blijken, en anderzins van de bij haar gevallen 
reflectien aan den Raad der Pinancien en Domeinen berigt te 

geven, daarbij voegende hare consideratien, omme vervolgens 
door denzelven Raad, naar bevind van zaken, daaromtrend te wor 

den gedisponeerd, ten anderen, dat in handen van dezelve Re 

kenkamer worden gesteld de boeken en rekeningen van alle 
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administratien en comptabele ambtenaren, zonder onderscheid, het 

zij wegens gelden of goederen van den lande, op alle Bezit 

tingen van den Staat in Tndien, ten einde dezelve boeken en 

rekeningen te examineren en naauwkeurig te confronteren, 

mitsgaders na te gaan, of een ieder zich gehouden heeft aan 

de observatie der wetten en reglementen tot zijnen post of ad 
ministratie specterende, en telkens zo spoedig doenlijk van 

hare bevinding omtrend dit alles omstandig berigt te doen aan 

de Eaad der Financien en Domeinenf ten einde vervolgens door 
dezen Eaad, ingevolge derzelver instructie daaromtrend zoda 

nig te worden gehancleld als 's lands belangen zullen verei 
schen. 

Art. 14. 
De instructien voor den Eaad der Financien en Domeinen en 

voor de Generale Eekenkamer door hun gearresteerd zijnde, zul 
len Commissarissen-Generaal de leden die beide collegien zul 
len uitmaken, dadelijk in functie stellen, en aan dezelve de 

nodige Ministers, benevens het nodig getal bedienden toevoe 

gen; zullende alsdans tevens vervallen de afzonderlijke func 

tien van den Directeur-Generaal tot dien tijd toe, ingevolge 
het negende artikel dezer instructie, opgedragen geweest aan een 

der ordinaire Eaden van Indien; gelijk tezelver tijd voor ver 

vallen zullen moeten gehouden worden, de bedieningen van de 

beide Opper-kooplieden des Kasteels, van den Visiteur-Generaal 

der Indische Negotieboeken, en den Grootkassier, uit alle 

welke bedieningen en zodanige verdere als uit hoofde der 

voorzegde nieuwe inrigtingen zullen kunnen worden gemist, 
de tegenwoordige bekleeders door hun op eene honorabele wijze 

(gene redenen ter contrarie zijnde) zullen moeten worden ont 

slagen, behoudens derzelver verantwoordelijkheid. 
Art. 15. 

In zelver voege zullen alsdan door hun uit dezelver na te 
melden bedieningen worden ontslagen, de Directeurs en Admini 
strateurs van de Amphioen-directie, benevens de Kassier-Scriba 
en verdere geemployeerden bij dezelve Directie, welke geheel 
zal worden overgebragt tot den Eaad van Financien en Do 

meinen. 

Art. 16. 

Zij zullen zorgen dat de functien, welke behoord hebben 
tot de ambten van den Ontvanger-Generaal en van Groot-Kas 

sier, voor het vervolg worden waargenomen door een persoon, 
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onder den titul van Ontvanger-Generaal, onverminderd echter 

hetgeen bij art. 12 dezer instructie voorkomt omtrend de be 

hering der grote kas of geldkamer, en de verantwoordelijk 
heid van alle de leden des Eaads voor dezelve; de klein kas 

sier zal aan gemelden Raad van financien ondergeschikt en ver 

antwoordelijk zijn. 
Art. 17. 

Zij zullen zodanige Praesidia van andere Collegien, als tot 

hiertoe door leden van de Hoge Regering van Tndien bekleed 

zijn, al daar zijn: van de Weeskamer, van Heemraden der Ba 

taviasche Ommelanden en andere, opdragen aan die leden van 

den Raad van Enancien en Domeinen, welke hun daartoe de 

geschikste zullen voorkomen, en de inkomsten daaraan ver 

knogt, in computatie brengen van derzelver bezoldigingen. 
Art. 18. 

Zij zullen, zo spoedig doenlijk, in werking brengen het Col 

legie van Houtvesterij en ene geschikte plaats bepalen op 
Java's Noord-Oostkust, alwaar hetzelve ingevolge het voorsz. 

reglement, deszelfs residentie zal moeten houden en hetzelve 

van de nodige instructie voorzien, waarbij, behalve hetgene 
daaromtrend bij hetzelve reglement voorkomt, nodig zal zijn, 
dat aan dat Collegie worde opgedragen, om alle wetten, re 

glementen en gebruiken, omtrend de nationale houtbosschen op 
het eiland Java subsisterende, te onderzoeken en te revideren, 
en de verbeteringen, waarvoor dezelve door hen zullen worden 

geoordeeld vatbaar te zijn, op te geven aan den Raad van 

Enancien en Domeinen, om vervolgens door dezen, met zijne 
consideration, te worden gebragt onder het oog van den Gou? 

verneur-Generaal in Rade, ten einde daarop door Commissaris 

sen-Generaal, ofte wanneer dezelfde Commissie reeds mogte zijn 

geeindigd, door den Gouverneur-Generaal in Rade te worden 

gedisponeerd, zoals bevonden zal worden te behoren. 

Art. 19. 

Doch zullen Commissarissen-Generaal zorgen, dat blijven, de le 

verantien der in houtwerken geschiedende contingenten in het dis 

trict Cheribon en door de Javasche Regenten, op den tegenwoor 

digen voet; voor het overige onmiddelijk na het promulgeren van 

het meergenoemd reglement, in strikte observantie worde gebragt 
het daarbij gestatueerde verbod van uitvoer van houtwerken, op 
het gehele eiland Java, en dat voorts ten spoedigsten, en al 

thans gedurende hun aanwezen te Batavia, beraamd en in wer 

VIII. (XII.) 28 



426 extract uit het register der staatsbesl. 

king gebragt worden, de daarbij geordonneerde schikkingen, 
ten einde de ingezetenen aldaar zich op de meest gevoegelijke 
wijze, overeenkomstig de nationale belangen, van het benodigde 
timmerhout kunnen voorzien. 

Art. 20. 

Ook zullen zij het toezigt en de directie over alle leveran* 

tien, afschepen en transporten van houtwerken voor de beno 

digdheid van de Hoofdplaats, welke van de onderscheiden strand 
kantoren op Java's Noord-Oost-kust zullen moeten geschieden, 
opdragen aan het Collegie van Houtvesterij, zoras hetzelve zal 

zijn georganiseerd en in werking gebragt; echter bij deze en 

alle verdere inrigtingen van het voorsz. Collegie van Houtves 

terij betreffende, in het oog houdende, dat het gezag van den 

Gouverneur van Java's Noord-Oost-kust behoorlijk blijve gecon 
serveerd. 

Art. 21. 

Terstond na het organiseren der Collegien van Bestuur en 

administratie te Batayia, zullen zij formeren en in train brengen, 
de klassificatie der ambtenaren, zoals die bij art. 38 en vol 

gende van het boven aangehaald reglement is voorgeschreven, 
en zorgen dat de vervulling van alle daarna voorvallende vaca 

tures, geschiede volgens den rigtsnoer daarbij bepaald, mitsga 
ders komen op te houden de tot nu gebruikelijke qualiteiten 
van Opperkooplieden, Kooplieden, Onderkooplieden, Boekhou 

ders en Assistenten, met observantie van hetgeen bij art. 40 van 

het bovengenoemd reglement omtrend de rangen der ambtena 
ren voor het toekomende is gestatueerd. 

Art. 22. 

Zij zullen de inkomsten van alle bedieningen in Indien zo 

veel maar enigzins mogelijk is, brengen onder vaste bepalin 
gen, evenredig aan den aart der respective bedieningen, daar 

bij in het oog houdende, dat een iegelijk naar zijnen rang 

behoorlijk kan bestaan en in het vooruitzigt van een redelijk 
fortuin, voor hun die den lande lang en getrouw in Indien 

zullen hebben gediend, ene gepaste aanmoediging overblijve 
om zich derwaards te begeven. 

Art. 23. 

Zij zullen de voorz. klassificatie der ambtenaren en de lijsten 
der aan dezelve toegelegde tractementen, zoras die door hun 

zullen zijn gearresteerd, overzenden aan den Raad der Aziati 

atische Bezittingen en Etablissementen. 
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Art. 24. 

Zij zullen onderzoeken in hoeverre het geraden zij aan de 

politieke ambtenaren, mitsgaders aan de militaire officieren, zo 

te water als te lande, toe te laten, het drijven van handel voor 

hunne eigene rekening, mitsgaders het waamemen der belan 

gen van enige societeiten of huizen van negotie of particu 
liere negotieanten, of andere personen hier te lande of elders 

geetablisseerd, en daaromtrend zodanige bepalingen vermogen 
te maken, als bevonden zullen worden, behoudens 's lands be 

langen, te kunnen strekken tot de meeste bevordering van den 

geoorloofden particulieren handel en tot gerief van de ingeze 
tenen, zo van het Moederland als van de Aziatische Bezittin 

gen en Etablissementen, mits niet strijdende met den inhoud 
van het meergemeld reglement. 

Art. 25. 
Zoras het Hoge Geregtshof van Bataafsch Indien, inge 

volge art. 50 van het voorz. reglement zal zijn georganiseerd, 
zullen zij den tegenwoordigen Eaad van justitie ontbinden en 

deszelfs President, Leden, Ministers en verdere bedienden, van 

derzelver respective bedieningen op ene honorabele wijze ont 

slaan, mitsgaders het voormelde Hoge-Geregtshof plegtig in 

stalleren en in functie stellen, op den voet en volgens de be 

palingen bij hetzelve reglement en de instructie voor hetzelve 

Geregtshof te arresteren. 

Zij zullen aan het Hoge-Geregtshof den rang toekennen, 

onmiddelijk achter de vergadering der Hoge Regering in Ba 
taafsch Indien. 

Art. 26. 
Omtrend de Leden en Ministers van den tegenwoordigen Raad 

van Justitie, welke niet geemployeerd blijven, zullen Commis 
sarissen-Generaal het vermogen hebben, om, naar bevind van 

zaken en omstandigheden, aan dezelve hunne tractementen te 

laten behouden, tot het einde van hunnen verbonden tijd. 
Art. 27. 

Zij zullen vervolgens ook zorge dragen, dat de verdere ver 

ordeningen omtrend het justitiewezen in Indien, en inzonder 
heid ook die, concernerende het Collegie van Schepenen te Ba 

tavia, zoals alle die verordeningen, in art. 70 en volgende van 

het meergemelde reglement voorkomen, promptelijk worden ge 
introduceerd en tot effect gebragt. 

28* 
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Art. 28. 

Zij zullen onderzoeken en, naar bevind van zaken, den Raad 

der Aziatische Bezittingen en Elablissementen dienen van con 

sideration en advis, of er redenen zoude zijn om enig appel 
hier te lande toe te Taten van vonnissen van het Hoge-Geregts 
hof in criminele procedures, waarin voor hetzelve Geregtshof, 
ter eerster instantie, ordinario modo, zal zijn geprocedeerd 
tegen aangeklaagden van Europesche afkomst, mitsgaders in ci 

vile actien, ene zekere bepaalde somma te boven gaande. 
Art. 29. 

Zij zullen zorg dragen, dat de verandering in het justitiewe 
zen, bij het meergemeld reglement bepaald, met betrekking 
tot civile delicten, zo spoedig mogelijk worde ingevoerd op 
het eiland Java en op de overige Bezittingen en Etablissementen 
van den Staat naargevolgd, voor zoveel de omstandigheden zulks 

komen te gedogen; zij zullen bepaaldelijk, na ingenomen ad 

vis van het Hoge-Geregtshof, de nodige instructie voor Sche 

penen te Batavia vaststellen en ter uitvoering doen brengen, 
dezelve vervolgens aan den Aziatischen Raad overzendende. 

Art. 30. 

Het formeren der instructie voor de Advocaten-Adviseurs, 
waarmede volgens art. 74 van het bovengenoemd reglement 
de Regtbanken van Schepenen te Batavia en op enige andere 

plaatsen, zullen geadsisteerd worden, wordt aan Commissarissen 
Generaal overgelaten en gedemandeerd. 

Art. 31. 
Commissarissen-Generaal zullen onderzoeken, of en in hoe 

verre de Procureur-Generaal, van het Hoge-Geregtshof ook 
ten aanzien van enige civile en dominale zaken, of uit enige 
andere hoofden, zoude behoren werkzaam te zijn; en voorts zijn 
gequalificeerd, om daaromtrend het nodige te regelen, om de 
instructie voor den Procureur-Generaal daarmede te amplieren. 

Art. 32. 

Zij zullen zorg dragen, dat behouden blijven de Landraden, 

tegenwoordig op Samarang en Cheribon aanwezig, en vonnis 
sende in criminele delicten over de Javanen, volgens hunne 
wetten en gebruiken; zij zullen die Landraden niet langer doen 

presideren door den Gouverneur te Samarang en door den Re 
sident te Cheribon, maar de instructie van het proces doen 

geschieden, ten overstaan van enen Europeschen Commissaris, 
daartoe aan te stellen. 



VAN DE BATAAFSCHE REPTJBLIEK. 429 

Het zal de pligt van dien Commissaris zijn, toe te zien, dat 

de zaken bij deze Landraden in goede en dienstige order, vol 

gens de zeden en gebruiken van den inlander, worden behan 

deld, en bijaldien hij mogt vermenen, dat deze goede en dien 

stige order, niet behoorlijk werde geobsefveerd, ofte ook enige 
misbruiken bij deze Landraden waren plaats hebbende, daarvan 

rapport te doen aan den gezegden Gouverneur of Resident, ten 

einde daartegen op ene behoorlijke wijze voorziening te doen; 
En de notulen van deze regtbanken zullen door een Europeschen 
Secretaris, de taal en zeden der Javanen kundig, worden ge 
houden. 

Zij zullen verder zorg dragen, dat deze Landraden op nieuw 

worden aangesteld en dezelve niet doen bestaan, gelijk tegen 

genwoordig, uit Regenten, maar uit andere bekwame en aan 

zienlijke Javanen, aan dezelve enen behoorlijken titul en rang, 
met een zeker jaarlijks tractement toevoegende en geregelde zit 

tingen laten houden, ten ware zij Commissarissen-Generaal daar 

tegen gegronde zwarigheden mogten hebben, als wanneer zij 

bevoegd zullen zijn, daaromtrend zodanige andere bepalingen daar 

te stellen, als hun voorkomen geschikt te zijn, om de criminele 

regtspleging onder de Javanen, zoveel mogelijk, te verbeteren 
en van alien verkeerden politieken invloed vrij te houden. 

Art. 33. 

Zij zullen zorgen, dat bij het plegen van misdaden door den 

inlander op den Noord-Oost-kust van Java, de preparatoire infor 
matien genomen worden, door de onderhorige Residenten met 

de Regenten zich ter plaatse ofte digte bij onthoudende, ten 

welken einde gemelde Resident en Regenten, op bepaalde tijden 
geregelde zittingen zullen hebben. 

Zodanige Resident en Regenten zullen tevens bij deze zit 

tingen de piano afdoen, de kleine misdaden door den inlander 

bedreven en alleen ene straffe van correctionele politie verei 

schende, en wel volgens zodanige bepalingen als bij hun Com 

missarisen-Generaal, ten oirbaar van den lande, dienstig zullen 

geoordeeld worden. 

Bij zware misdrijven door den inlander aldaar gepleegd, zul 

len de processtukken met den delinquant, nadat hij en de ge 

tuigen gehoord, en des noods tegen of onder elkanderen ge 
confronteerd zullen zijn, aan den Landraad te Samarang worden 

gezonden, ten einde aldaar vonnis over hem worde geslagen. 
De Residenten zullen gelast worden van de verrigtingen van 
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die vergaderingen een behoorlijk verbaal te doen houden, en 

hetzelve maandelijks aan den Gouverneur van Java's Noord-Oost 

kust overzenden, ten einde geexamineerd en daaromtrend, de za 

ken zulks vereischende, de nodige voorzieningen genomen worden. 
Art. 34. 

Zij zullen, hoe eerder hoe liever, zodanige middelen, des noods 

met het oprigten van nieuwe regtbanken, vaststellen als het 

meest dienstig zullen worden geoordeeld, om de administratie 

der justitie, zowel als de uitoefening der politie in de Omme 

landen van Batavia, zoveel mogelijk, te verbeteren. 

Art. 35. 

De benoeming en aanstelling van alle politieke en burger 

lijke ambtenaren en bedienden, voor zo verre dezelve niet di 

rectelijk hier te lande, volgens den inhoud van het meergemeld 

reglement geschied, zal bij het in werking brengen van hetzelve 

reglement en de daaruit voortvloeijende organisatie van differente 

Collegien met derzelver Ministers en verdere geemployeerden, 
worden gedaan bij Commissarissen-Generaal, doch na de gedane 

organisation, zullen de voorkomende vacatures worden vervuld, 

volgens het voorschrift van het gemelde reglement. Zolang 
echter Commissarissen-Generaal zich in Indien bevinden, zal de 

begeving van gemelde ambten en bedieningen door dezelve ge 
schieden. 

Art. 36. 
Ten einde bij het Bestuur over den inlander op Java, het 

welk voortaan van wegens den Staatzal worden uitgeoefend, alle 

plaatshebbende misbruiken, zeveel mogelijk, worden weggeno 
men, en ten einde dit Bestuur meer en meer te verbeteren, op 
ene wijze, waarmede aan de ene zijde de wetten, zeden en 

gewoonten van den inlander ongeschonden gelaten, en aan den 

anderen kant deszelfs gelukstaat volgens zijne begrippen bevor 

derd, mitsgaders het nut en de voordelen van het eiland Java, 
voor den Staat, onder Gods zegen, verder kunnen worden uit 

gebreid; zo zullen Commissarissen-Generaal zorgen, dat in alle 
districten van het eiland, staande onder de onmiddelijke heer 

schappij van den Staat: 

1?. De inlanders volkomen en duidelijk onderrigt worden van 

hetgeen in het opgemelde reglement bepaald is, omtrend het 
nemen of aannemen van giften, gaven en geschenken, en zich 

daarnaar, zo omtrend zijne minderen als meerderen stiptelijk 
gedragen, 
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2?. De Herendiensten zoveel worden beperkt, als 's lands 
zeden en gewoonten met de plaatselijke omstandigheden, maar 
immer kunnen gedogen, mitsgaders in die evenredigheid ver 

deeld, dat de last daarvan voor den gemenen man, zo drage 
lijk mogelijk zij. 

3?. Dat het verhuren van dessa's of districten door de Re 

genten, met alien nadruk worde tegengegaan en op de meest 

gevoegelijkste wijze geeffectueerd, dat de thans verhuurde des 
sa's weder komen onder het bestuur der Regenten aan welke 

zij toebehoren. 
4?. Dat worde voortgegaan, met van tijd tot tijd cadasters 

te formeren, van de bevolking, hoeveelheid , uitgestrektheid, 
en gesteldheid der landerijen onder elk Regentschap sorteren 

de, of aan particulieren in eigendom toebehorende en naar 

aanleiding van dat een en ander (met overleg der Regenten, 
voor zoveel de Regentschappen aangaat) beraamd worden, de 
meest geschikste middelen, om het lot van den gemenen in 
lander te verzekeren, om de inkomsten, dewelke de Regenten 
naar 's lands wijze of de bijzondere eigenaren genieten, onder 
vaste bepalingen te brengen, om alle onregelmatige en onwil 

lekeurige belastingen af te schaffen, en om laatstelijk den land 
bouw zoveel doenlijk aan te moedigen en uit te breiden, ten 
einde de daaruit voortspruitende revenuen van den Staat tevens 
te vermeerderen. 

Uithoofde van de grote aangelegenheid dezer zaken en de 
autoriteit en voorzigtigheid, nodig, om.zulks met het gewenscht 
succes ten effecte te geleiden, zullen de eerste grondslagen 
daartoe, zoveel mogelijk door Commissarissen-Generaal of een 
van hun beiden in persoon worden gelegd. 

Zullende zij echter ook het vermogen hebben, om daartoe te 

benoemen ene Commissie, bestaande uit zodanige personen als 

zij daartoe de geschiktste zullen oordelen, ten dien einde door 
hun met een speciale instructie te voorzien en gehouden met 

hun te corresponderen en derzelver orders, in de uitvoering van 

alles wat tot die werkzaamheden betrekking heeft, te gehoorzamen. 
Art. 37. 

Commissarissen-Generaal zullen zorgen, dat op de overige 
Bezittingen en Etablissementen van den Staat in Azia, de in 

rigtingen zoveel mogelijk worden gebragt op denzelfden voet 

als bij het voorgaande artikel om trend het eiland Java is bepaald 
ge worden. 
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Art. 38. 

Zij zullen opzettelijk en met rijp overleg onderzoeken de zwa 

righeden, welke de personele Commissie tot de Oost-Indische 
zaken (van wier op den 31 Augustus 1803 uitgebragt rapport 
aan hun een exemplaar zal worden ter hand gesteld), hebben 
weerhouden om te durven aanraden, ten einde de koffij en pe 
per op het eiland Java, anders te houden dan gelijk tot nu toe 

geschied is, voor producten welke aan niemand dan aan den Staat 

mogen geleverd worden. 

Zij zullen alles wat tot deze materie enigzins betrekkelijk 
kan zijn, zorgvuldig overwegen en bevoegd zijn, om zodanige 
andere beschikkingen daaromtrend te maken en in te voeren, als 

zij met's lands belangen en de plaatselijke omstandigheden, raeest 

overeenkomstig zullen oordelen, daarvan zo spoedig mogelijk 
kennis gxevende aan den Aziatischen Raad. 

Art. 39. 
Commissarissen-Generaal zullen zorgen, dat aan de eigenaars 

van suikermolens te Batavia worde overgelaten, of zij onder be 

taling van een billijk equivalent met hun overeen te komen en 
met intrekking, voor het vervolg van de voorschotten, welke 

zij tot nu toe van de Regering hebben genoten, verkiezen ont 
heven te worden van de verpligtingen, onder wrelke zij zich thans 

bevinden, om de door hun gefabriceerd wordende suiker, ge 
heel of gedeeltelijk, tegen bepaalde prijzen, aan den Staat te le~ 
veren. 

Bij de bepaling van het voorsz. equivalent zullen zij moe 
ten in het oog houden, eensdeels de voordelen welke door den 
Staat zuiver worden genoten op de hoeveelheid suiker aan den 
zelven op het eiland Java thans als verpligte leverantien wor 
dende opgebragt, in onderstelling dat dezelve te Batavia tegen 
twee en een halve stuiver het pond worde verkocht; ander 
deels het aanmerkelijk voordeel, welke aan de suikermolenaars 
omstreeks Batavia zal worden toegebragt, wanneer de suikermo 
lens op Java's Noord-Oost-kust, in voege hierna te vermelden, 
buiten werking komen te geraken. 

Zij Commissarissen-Generaal zullen de zaken daarhenen gelei 
den, dat de aanleg of de instandhouding van suikermolens op 
Java's Noord-Oost-kust niet worde geencourageerd, integendeel 
zodanige maatregelen nemende, ten einde de daar reeds aan 

gelegde molens, binnen zodanig bepaald getal jaren, als zij Com 

missarissen-Generaal, volgens de plaatselijke omstandigheden, zul 
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len oordelen gevoeglijk te zijn, buiten werking geraken, oit 

gezonderd de molens te Japara en Batang, en op diekustsub 
sisterende en naar de Wijze der Amerikaansche molens ingerigt. 

De eigenaars dezer laatste molens, mitsgaders van zodanige 
nieuwe molens als in de ommestreken van Batavia, met toestem 

ming der Hoge Regering zullen worden opgerigt, zullen aan 
een in voege voorschreven evenredig equivalent, worden onder 

worpen. 

Art. 40. 

Zij zuilen geauthoriseerd zijn tot de invoering der meest 

geschikte middelen, om de verpligte leverancien in indigo en 

katoene garens, op zodanige plaatsen, alwaar zulks tot ene 

drukkende last voor den inlander verstrekt, langzamerhand te 
doen ophouden, daarbij in het oog houdende, het meeste welzijn 
van het eiland Java, en, onder beding van een behoorlijk equi 
valent der voordelen, daardoor actueel van wegens den Staat 
wordende genoten. 

Art. 41. 

Zij zullen mede de magt hebben, om, nopens de contin 

genten in rijst opgebragt wordende, zodanige nieuwe bepalin 
gen daartestellen, als hun zullen voorkomen ten meesten nutte 
van den Staat en tot welzijn van het eiland Java te kunnen 
strekken. 

Art. 42. 

Op gelijke wijze zijn zij geauthoriseerd te handelen, ten aan 
zie? van zodanige leverancien van contingenten, als bij de voor 

gaande artikelen niet staan uitgedrukt en tegenwoordig ten be 

hoeye van den Staat plaats hebben. 
Art. 43. 

Zij zullen met den meesten ernst overwegen en vaststellen, 
alle zodanige bepalingen, betrekkelijk het vertier van amphioen 
in de Bezittingen van den Staat, als de plaatselijke omstandig 
heden zullen toelaten, ten einde dit vertier verminderd worde, 
en is het mogelijk, geheel kome op te houden. 

Zij zullen den Aziatische Raad, ten spoedigste dienen van be 

rigt, opzigtelijk hetgeen ter voldoening aan deze bevelen zal 

zijn bewerkstelligd. 
Art. 44. 

Zij zullen de Directie over den amphioen-handel op het eiland 
Java doen ontbinden en deszelfs werkzaamheden overbrengen op 
den Raad der Pinancien en Domeinen, en bijaldien het tegen alle 
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hoop en verlangen, ondoenlijk mogte worden bevonden, het ge 
bruik daarvan in de Bezittingen van den Staat te doen ophou 
den, zullen zij deswegens zodanige schikkingen maken, als zij 
ten meesten nutte van den Staat zullen oordelen te behoren. 

Art. 45. 

Zij zullen ten meesten nutte van den Lande, den voet daar 

stellen, waarop voor het vervolg den handel op Japan zal wor 

den gedreven, en daarbij de mogelijkheid onderzoeken, om dezen 
handel door particulieren, onder bescherming van de Hoge Re 

gering te laten drijven. 
Art. 46. 

Zij zullen, wanneer de omstandigheden zulks zullen toelaten, 
de proeve doen nemen van ene publieke verkoping te Batavia 
van specerijen, tot vervulling van de behoeften voor de com 

mercie in lndien, zodanig echter, dat deze specerijen niet zul 
len vermogen te worden afgestaan, beneden de laatst bekende 

prijzen in Europa, ofte zodanige andere prijzen, als door den 

Aziatischen Raad, bepaaldelijk mogten zijn geordonneerd. 

Zolange deze publieke verkopingen niet zullen kunnen wor 

den tot stand gebragt, zullen de gezegde specerijen te Ba 

tavia worden afgeleverd, doch wederom niet beneden de laatst 

bekende prijzen in Europa, ofte zodanige andere als door den 

Aziatischen Raad bepaaldelijk mogte zijn geordonneerd. 
Art. 47. 

Zij zullen inzonderheid ter harte nemen het lot der lijfeige 
nen en slaven, derzelver mishandelingen rigoureuslijk tegen 
gaan; zorgen dat de wetten tot verbetering van hunnen toe 

stand, reeds gemaakt of nog te maken, stiptelijk worden naar 

gekomen, en laatstelijk, na gedaan onderzoek, of en in hoeverre 
het uitvoerlijk en met het belang van de Bezittingen van den 
Staat in lndien overeenkomstig zoude zijn, om den aanvoer van 

nieuwe slaven te prohiberen of immers de zaken daarhenen te 

dirigeren, dat die aanvoer over enigen tijd kan worden geprohi 
beerd, 

? vaststellen zodanige schikkingen als hun daaromtrend 

dienstig zullen voorkomen. 

Zij zullen zorgen, dat het tegenwoordig in sommige districten 

plaatshebbende gebruik, om inlanders als verpandelingen voor 
een aantal jaren aan zich te verbinden, op ene geschikte wijze 
worde vernietigd. 

Art. 48. 

Zij zullen zich laten geven kopijen van de tituls der conces 
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sien van landerijen, te voren in de zogenaamde Ommelanden 
van Batavia ofte wel elders uitgegeven. 

Zij zullen onderzoeken, ofte van wegen de eigenaren aan de 

voorwaarden, onder welke deze concessien hebben plaats gehad, 

behoorlijk is voldaan geworden; de verzuimen, welke hierom 

trend mogten geexisteerd hebben ofte nog existeren, doen her 

stellen en zorgen dat deze voorwaarden voor het vervolg worden 

naargekomen. 

Bijaldien zij mogten oordelen dat enige van die landerijen 
ten onregte in bezit worden gehouden, zullen zij daaromtrend, 

volgens de omstandigheden, naar billijkheid te werk gaan. 

Zij zullen bepaalflelijk vigileren, dat hetgeen ten opzigte van 
de uitgegevene landerijen welke binnen de tien jaren, nadat 
zulks bij publicatie op het eiland Java zal zijn bekend gemaakt, 
niet onder behoorlijke culture mogten zijn gebragt, volgens art. 
49 van het meer aangehaald reglement is vastgesteld, zonder 

oogluiking worden ten uitvoer gebragt en den Aziatischen Raad 
door de Hoge Regering laten dienen van consideratie en ad 

vis, op welke wijze, ten meesten nutte van den lande, zoude 
kunnen worden beschikt over zodanige landerijen welke, volgens 
deze inrigtingen, zullen worden gehouden voor geabandoneerd. 

Zij zullen de verpondingen, welke volgens het evengemeld 
49ste artikel van het reglement voortaan van deze landerijen 
zullen behoren te worden opgebragt, op enen gematigden voet 
doen inrigten, en de wijze van invordering zo min bezwarende 
als mogelijk doen zijn. 

Art. 49. 
De vrije openstelling voor alle ingezetenen der Bataafsche 

Republiek en van hare Bezittingen in Azia en aan de Kaap de 
Goede Hoop van de vaart en den geoorloofden handel op 8a 

marang en Soerabaya en vice versa, bij het bovengemeld Re 

glement vastgesteld zijnde, zullen Commissarissen-Generaal da 

delijk de beide havenen vrij en open stellen. 

Indien echter bij ondervinding ontwaar mogte worden, dat 
deze vrije openstelling, wel verre van tot nut en voordeel te 

strekken, integendeel tot ongeoorloofden handel, smokkelarijen 
en andere nadelige gevolgen voor den Staat en deszelfs Bezit 

tingen in Indien aanleiding gaf, zullen zij geauthoriseerd zijn, 
naar gelang der omstandigheden, die beide havenen wederom 
te sluiten, of daaromtrend zodanige beschikkingen en voorzie 

ningcn tc maken, als zij zullen oordelen te behoren. 
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Art. 50*. 

Zij zullen onderzoeken in hoeverre het gestatueerde door den 

gewezen Comraissaris-Generaal demist, wegens den handel van 
en op de Kaap de Goede Hoop, met het belang der Indische 

eommercie., al of niet overeenkomstig zij en daaromtrend zoda 

nig handelen als zij zullen vermenen te behoren. 
Art. 51. 

Zij zullen ene Commissie van vier of vijf kundige personen 
benoemen, ten einde de plaatselijke wetten van lndien, bekend 
onder den naam van: Statuten van Batavia te revideren, en de 
alteratien welke zowel volgens meergemeld reglement, als door 
de tegenwoordige omstandigheden, volgens hun oordeel worden 

vereischt, aan hun voor te dragen. 
Zij zullen op deze voordragten, na ingenomen consideratien 

en advis van het Hoge-Geregtshof zodanig disponeren, als zij 
in conformiteit van het dikwijls gemeld reglement, mitsgaders 
van zodanige verdere bevelen als hun van het Gouvernement 
hier te lande, of den Aziatischen Raad deswegens mogten toe 

komen, zullen oordelen te behoren. 
Art. 52. 

Zij zullen ene Commissie benoemen van zodanige ambtena 
ren van probiteit en bekwaamheid, als zij daartoe de meest ge 
schikte zullen oordelen, ten einde hun te dienen van berigt 
en consideratien, op welke secure en gevoeglijke wijze, voldaan 
kan worden aan het 36ste artikel van het bovenaangehaald re 

glement, betreffende de geringe contribute door de ambtenaren 

op te brengen, ten einde te verstrekken tot een fonds voor be 

hoeftige weduwen en wezen van ambtenaren, zolange zij in 

lndien verblijven. Na het inkomen van gezegde berigt en con 

sideratien, zullen zij de nodige besluiten ten dien einde nemen 

en in train doen brengen. 
Art. 53. 

Hoezeer volgens het art. 14 van het gezegde reglement alle 

handelingen en verbonden met Aziatische Vorsten en Volken 
worden aangegaan, geratificeerd en onderhouden door den Gou 

verneur-Generaal in Rade, uit naam en van wegens de Bataafsche 

Republiek, zo zullen echter, gedurende het verblijf van Com 

1 Nevens dit artikel staat, in de gevolgde kopij van het Rijks-archief, met rJot 
lood aangeteekend: "vervalt." Deze aanteekening houdt waarschijnlijk verband 

met de in bezit name van de Kaap door de Engelschen, welke omstreeks de 
zen tijd plaats vond. 



van de bataafsche republiek. 437 

missarissen-Generaal in Indien generhanden veranderingen in de 

thans bestaande verbonden of overeenkomsten mogen worden 

gemaakt of enige nieuwe aangegaan, dan met hun overleg en 

goedkeuring, met uitzondering echter van de zodanige, welke 

enkel tot de defensie en het militaire wezen betrekking hebben, 
als waarvan de zorg en directie geheel aan den Gouverneur 

Generaal worden overgelaten. 
Art. 54. 

Insgelijks wordt, gedurende het verblijf van Commissarissen 

Generaal in Indien, de uitoefening van het regt om gratie of 

pardon te verlenen (hetwelk bij art. 16 van het meergenoemd 

reglement onder de daarbij vermelde bepalingen aan de Hoge 

Regering van Bataafsch Indien is geconcedeerd) bij dezen gede 
mandeerd aan de voornoemde Commissarissen-Generaal, ten dien 

effecte, dat dezelve, op de daartoe aan hun gedane verzoeken, 
na ingenomen consideratien en advis van het Roge-Geregtshof 
zullen kunnen disponeren, hetzij met dezelve geheel ofte ge 

deeltelijk toe te staan, hetzij te weigeren, zoals zij zullen oor 

delen te behoren. 
Art. 55. 

Commissarissen-Generaal hebben de bevoegdheid, om, zulks 

nodig oordelende, hetzij beiden, hetzij een van hun, zich te 

begeven naar alle die plaatsen in de Indische Bezittingen, al 
waar zij ter voldoening van het oogmerk hunner Commissie, 
hunne tegenwoordigheid raadzaam oordelen. 

Art. 56. 

Commissarissen-Generaal zullen zijn geauthoriseerd en de magt 
hebben, om, in het generaal daar te stellen, zodanige middelen, 
als zij tot introductie van de nieuwe form van het Bestuur en 

bereiking van het oogmerk hunner missie zullen bevinden meest 

geschikt en noodzakelijk te zijn, hoezeer dezelve niet bepaaldelijk 
bij dezen waren opgegeven, mits echter niet strijdende met den 

inhoud van het meergemelde reglement en deze hunne Instructie. 
Art. 57. 

De Commissaris-Generaal Mr. C. T. Elout zal den tijd van 

drie jaren na zijn behouden aankomst in Indien, aldaar moeten 

verblijven. 
Art. 58. 

Gedurende dien tijd zullen niet alleen alle de nieuwe inrig 

tingen en veranderingen, welke, achtervolgens den inhoud van 

het meergemelde reglement, in den form van Bestuur in Indien 
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moeten gemaakt worden, tot stand worden gebragt, maar ook 

zoveel mogelijk het onderzoek naar en het regelen van de 

verschillende objecten, welke bij hetzelve reglement aan Com 

missarissen-Generaal zijn gedemandeerd, moeten geschieden. 
Art. 59. 

Na de vaststelling en invoering van de voorz. inrigtingen 
en veranderingen zal de gemelde Commissaris-Generaal Mr. C. 

T. Elout nog een korten tijd in lndien mogen verblijven, ten 

einde de geregelde werking der zaken te kunnen naargaan en 

beoordelen. 
Art. 60. 

Met het vertrek uit lndien van zoevengenoemden Commis 

saris-Generaal Mr. C. T. Elout, zal ook in den persoon van 

C. H. van Grasveld cesseren, de qualiteit van Commissaris 

Generaal. 

Art. 61. 
Voor zoverre binnen den gemelden tijd, alle de bepalingen 

bij het meergenoemd reglement voorkomende, spiciaal ten aan 

zien van de culture en den handel, niet hebben kunnen wor 

den tot stand gebragt, wordt hetgeen daaromtrend, naar inhoud 
van hetzelve reglement/ nog verder moet worden verrigt, over 

gelaten aan de Hoge Regering van lndien. 
Art. 62. 1 

Op voordragt van Commissarissen-Generaal, zal door den 
Heer Raadpensionaris worden aangesteld, een Secretaris der 

Commissie, en zullen Commissarissen-Generaal voor denzelven 

arresteren, zodanige instructie als zij zullen vermenen te be 
horen. 

Commissarissen-Generaal hebben de bevoegdheid, om, wan 
neer zij zulks, om gewigtige redenen nodig oordelen, de com 

missie aan denzelven Secretaris te verlenen, in te trekken, 
en in dat geval, alsmede in cas van overlijden, een onderge 
schikt persoon, onder nadere approbatie van den Raadpensiona 
ris in deszelfs plaats aan te stellen; daarvan ten dien einde da 

delijk kennis gevende aan den Aziatischen Raad. 

Art. 63. 
Commissarissen-Generaal zullen, behalven het overzenden der 

door hun geformeerde en gearresteerde instructien en der rap 

sevens dit artikel staat, in de gevolgde kopij van het Rijks-Archief, met 

potlood aangeteekend: "vervaU." 
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porten, ingevolge het voorschrift van het dikwijls aangehaald 

reglement en van deze instructie, nog gehouden zijn met den 

Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen ene zo 

veel mogelijke reguliere en onafgebroken correspondentie te 

onderhouden, en daarbij aan denzelven Raad van hunne verrig 
tingen en van alles wat hun van belang voorkomt verslag te 

doen, ten einde bij gemelden Raad omtrend dit alles zodanig 
te worden geresolveerd, als bevonden zal worden te behoren. 

Art. 64. 

Zij zullen in handen van den Raadpensionaris afleggen den 

navolgenden eed. 
"Dat zwere ik te zullen zijn en mij te gedragen als Commis 

"saris-Generaal, van wege het Gouvernement der Bataafsche Re 

"publiek gezonden naar de Bezittingen van den Staat in Indien; 
"dat ik in de uitoefening van die qualiteit, zonder aanzien 
"van persoon, het welzijn van het Vaderland en van deszelfs 
"Aziatische Bezittingen met den bloei en welvaart van bei 
"der ingezetenen, met al mijn vermogen zal voorstaan en be 

"hartigen." 
"Dat ik gene giften, gaven of geschenken, hoe ook genaamd 

"(consumabele waaren van geringe waarde alleen uitgezonderd) 
"voor mij of de mijnen directelijk of indirectelijk zal aan 
"nemen." 

"Dat ik aan gene beloften of toezeggingen, zoo min als aan 

"enige bedreigingen, van wien die ook zouden mogen gedaan 
"worden, gehoor zal geven." 

"Dat ik directelijk of indirectelijk, om voorschreven Commissie 
"te bekomen, aan enige personen, hetzij binnen hetzij buiten 
"het bestuur, onder welk pretext of naam zulks zoude kunnen 

"geschieden, gene giften of gaven heb gepresenteerd, beloofd 
"of gegeven, of geven zal. 

"Dat ik mij laatstelijk in alien dele, naar den inhoud van 

"het reglement op het beleid van de Regering en het Justitie 
"wezen in de Aziatische Bezittingen van de Bataafsche Repu 
"bliek en van den handel op en in dezelve Bezittingen, bij se 

"creet Staatsbesluit van den 27en Januarij 1806, Lett. Qgear 
"resteerd, mitsgaders volgens de instructie bij hetzelve besluit 

"gearresteerd of diegene welke vervolgens nog gegeven zal 

"worden, zal gedragen en voorts alles doen hetgeen een goed 
"en getrouw Commissaris-Generaal, schuldig is en behoord te 

"doen/' 
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Art. 65. 
De Raadpensionaris behoudt aan zich, om in deze instructie 

zodanige ampliatie of veranderingen te maken, als hij zal oor 

delen te behoren. 

Gedaan en gearresteerd in den Haag, den 27en January 1806. 

Door mij 

(was geteekend.) R. J. Schimmelp;prininck, 
Raadpensionaris* 

Ten vierde. Voor den Gouverneur-Generaal van Bataafsch 
lndien te arresteren, zoals voor denzelven gearresteerd wordt 

bij dezen, de hierna gemelde instructie. 

c. instructie voor den gouverneur-generaal 

bataafsch indien. 

Art. 1. 

De Gouverneur-Generaal zal voeren den titul van Gouverneur 
Generaal van Bataafsch lndien, en zijn Opperbevelhebber over 

de Land- en Zeemagt van den Staat, beoosten de Kaap de Goede 

Hoop. Hij zal mede worden aangesteld tot Luitenant-Gene 

raal, in dienst van de Bataafsche Republiek. 
Art. 2. 

Als Gouverneur-Generaal zal hij dragen, het afzonderlijk 
uniform voor hem vastgesteld. 

Art. 3. 

Zijn tractement zal zijn rijksds. 5000 's maands, boven ene 

convenabele somma voor zijne uitrusting, bijaldien hij van hier 
wordt uitgezonden. De rijksdr. h, 48 stuivers. 

Art. 4. 

De schikkingen omtrend de bewoning van Weltevreden, mits 

gaders omtrend het landgoed Buitenzorg, zullen blijven voort 

duren, gelijk zij, op autoriteit van het vorig Bestuur over de 

Oost-Indische Bezittingen, zijn vastgesteld geworden. 
Hij, zal ontheven zijn van het betalen van pensioenen aan 

weduwen of wezen van behoeftige ambtenaren, zolang dezelve 
in lndien verblijven, als zullende daartoe ingevolge art. 36 van 

het reglement, een fonds, uit ene geringe contribute der 

ambtenaren worden daargesteld: zolang dit niet in werking 
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is gebragt, zal de Gouverneur-Generaal daarin, bij wijze van 

voorschot, uit zijn inkomen voorzien. 
Art. 5. 

In het "Vaderland retournerende, na vijf jaren of langer als 
Gouverneur-Generaal gediend te hebben, zal hij genieten een 

jaarlijksch pensioen van acht duizend guldens, en bij zijn over 

lijden, zijnc weduwe een pensioen van vijf duizend guldens, le 

venslang gedurende. 
Art. 6. 

Hij vermag van Inlandsche Vorsten mitsgaders van inland 
sche Groten, niet staande onder de onmiddelijke heerschappij 
van den Staat, aan te nemen, zodanige giften, gaven of ge 
schenken als hem, naar 'sLands gebruiken, zullen worden aan 

geboden, en wanneer hij oordelen zal dezelve niet gevoeglijk 
te kunnen weigeren; mits in die gevallen, dezelve geschenken, 
behoorlijk volgens Lands gebruik recompenserende, en daarvan 

bij de eerste gelegenheid kennis gevende aan den Aziatischen Raad. 
Art. 7. 

De Gouverneur-Generaal zal vermogen aan te stellen, twee 

bijzondere Secretarissen, welke van *s Lands wege zullen wor 

den bezoldigd. 
Art. 8. 

Hij zal mede vermogen aan te stellen zijnen Adjudant-Gene 
raal, mitsgaders de nodige Adjudanten, zowel voor de Land 
als Zeemagt, welke voor den dienst van den Lande zullen wor 

den vereischt. 
Art. 9. 

De Gouverneur-Generaal zal niet vermogen, om welke rede 

nen, of onder welk voorwendsel zulks zoude mogen zijn, af 
te wijken, van hetgeen vastgesteld is bij het Reglement op het 

Beleid van de Regering en het Justitiewezen in de Aziatische 

Bezittingen van de Bataafsche Republiek en van den handel op 
en in dezelve Bezittingen, bij secreet staatsbesluit van den 

27Qn January 1806, Lett. Q gearresteerd. 
Art. 10. 

Hij wordt speciaal mits dezen gelast voor zoveei Indien aan 

betreft, alles uit te voeren en daar te stellen hetgeen bij het 

voorschreven Reglement is bepaald geworden, voor zoverre de 

uitvoering en daarstelling niet aan Commissarissen-Generaal, 
welke tot in werking brengen van hetzelve Reglement benoemd 

zijn, bij derzelver instructie is opgedragen. 
VIII. (XII.) 29 
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Dienvolgende zal hij ook uitoefenen, alle zodanige magt, en 

hebben zodanige regten en prerogativen, als hem bij dat Re 

glement zijn toegekend geworden. 
Art. 11. 

De Gouverneur-Generaal heeft alleen en bij uitsluiting het 

gezag en de beschikking over de Land- en Zeemagt van den 

Staat in Indien, zowel als over alles wat tot de militaire de 

fensie van geheel Indien of enig gedeelte van hetzelve be 

trekking heeft. 
Art. 12. 

Hij zal het oppertoezigt houden en zoveel in zijn vermo 

gen is zorg dragen, dat de Godsdienst met nedrigheid en reve 

rentie worde uitgeoefend, en aan alle gezindheden, de uitoefe 

ning van haren Godsdienst toegelaten, onder zodanige bepalinge, 
als tot weringe van desordres, nodig zullen worden geoordeeld; 
dat voorts de wetten gehandhaafd, en zonder onderscheid van 

personen, geeerbiedigd worden; dat de Justitie spoedig en zui 

verlijk worde geadministreerd; dat de militaire magt, zowel te 

Land als ter Zee, in goeden staat, onder de nodige tucht en 

wel geexerceerd worde gehouden; dat de financien met eerlijk 
heid en oplettendheid worden bestuurd, en dat de publieke ge 

stigten te gelijker tijd behoorlijk en met ene gepaste spaar 
zaamheid worden onderhouden. 

Art. 13. 

De Gouverneur-Generaal in Rade zal zijne bijzondere oplet 
tendheid vestigen, op alle zodanige middelen, waardoor de ge 
zondheid van de stad en rede van Batavia zoude kunnen wor 

den verbeterd. 

Hij zal alles aanwenden, waardoor de oorzaken der tegen 
woordige ongezondheid meer en meer nagespeurd, en vervol 

gens weggenomen, ofte derzelver bederfelijke gevolgen vermin 
derd mogen worden, bijzonderlijk: 

Eensdeels den omloop van water in de gragten der stad en 
van het Kasteel tragten te verbeteren, en ten dien einde de 

onnodige afleidingen van water uit de zogenaamde Molenvliet, 
ten particulieren gerieven, immediatelijk doen ophouden, ofte 
althans zodanig veranderen, dat daardoor de snelheid van den 

waterloop, door de gragten van Batavia, niet kan verminderd 
of benadeeld worden. 

Anderdeels, de inrichtingen van Policie tot weringe van scha 

delijke dampen, ofte verbetering van de lucht, reeds gemaakt of 
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nog te raaken, gestrengelijk handhaven, en door een ieder, zon 
der oogluiking, ofte onderscheid van personen, doen naarkomen. 

Hij zal tot bevordering dezer oogmerken gebruik maken van 
de consideratien omtrend den waterstaat van Batavia en des 
zelfs Ommelanden, met betrekking tot derzelver ongezonde luchts 

gesteldheid, door den eersten Commissaris-Inspecteur van's Lands 

waterwerken, C. Bruinings geschreven, mitsgaders van de memo 

rie van wijlen den Ingenieur en Directeur der fortificatien Rei 
mer betreklijk tot lietzelfde onderwerp, en van zodanige andere 

stukken, als daaromtrend van nut en dienst kunnen zijn. 
Art. 14. 

De Gouverneur-Generaal zal zorgen voor eene goede en ge 

regelde administratie der militaire justicie. Bij het begaan der 

halven van zuiver militaire delieten, zowel te lande als te 

water, te Batavia en onder deszelfs jurisdictie ofte wel bij ap 

pel, uit de overige Gouvernementen en Commandementen van 

den Staat in Indien, zal hij Gouverneur-Generaal telkens den 

nodigen militairen krijgsraad benoemen, bestaande uit zeven of 

ficieren en twee regtsgeleerden, aan welke laatsten een behoor 

lijk daggeld voor den tijd dezer zittingen zal worden toegelegd. 
De Gouverneur-Generaal in Rade, zal te Batavia aanstel 

len eenen Auditeur-militair, moetende zijn Meester in de beide 

regten, en niet jonger dan 25 jaren. Aan dezen Auditeur 

militair zal worden toegelegd een tractement van 3000 rijkds., 
met verlof om in civile en andere criminele zaken te mogen 
adviseren. Hij zal belast zijn met het waarnemen van het regt 
der Hoge Overigheid, bij de voormelde krijgsraden, mitsga 
ders met het inwinnen van preperatoire informatien, wegens 

begane zuivere militaire delieten, in Batavia en onder deszelfs 

jurisdictie; van het nemen dezer informatien kennis gevende 
aan den Gouverneur-Generaal. 

De Gouverneur-Generaal in Rade, zal na ingewonnen ad 

vis van het Hoge-Geregtshof in Indien, de nodige schikkin 

gen, onder approbate van den Aziatischen Raad beramen, 
ten einde diegenen welke zuivere militaire delieten, in de on 

derhorige Bezittingen of Etablissementen hebben begaan, be 

hoorlijk teregt worden gesteld; altijd in het oog houdende, dat 
aan de misdadigers ene voldoende defensie worde vergund, en 

des noods, de omstandigheden zulks vereischende toegewezen. 
Art. 15. 

Hij zal, wegens de werkzaamheden, aan hem Gouverneur 

29* 
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Generaal, alleen gedemandeerd, ene onafgebroken correspon 
dentie onderhouden met den Aziatischen Raad en zorge dra 

gen, dat dezelve niet minder door het Oollegie der Hoge Re 

gering in Indien wegens de zaken aan deszelfs beleid bij het 
meer gemeld Reglement onderworpen, met gemelde Aziatischen 

Raad worde onderhouden. 
Art. 16. 

Hij zal jaarlijks aan den Raadpensionaris doen toekomen, een 

summier verslag van den toestand der zaken in Indien, met 

betrekking tot alle de onderwerpen van Regering, hetzij aan 

zijne afzonderlijke zorge, hetzij aan die van Gouverneur-Gene 
raal in Rade toebetrouwd en kopij daarvan, bij secrete missive 
aan den Aziatischen Raad toezenden. 

Art. 17. 
De Gouverneur Generaal hier vandaan vertrekkende, zal in 

handen van den Raadpensionaris, afleggen den navolgenden eed: 
"Dat zwere ik te zullen zijn, en mij te zullen gedragen 

"als Gouverneur-Generaal van Bataafsch Indien, mitsgaders Op 

"perbevelhebber over de Land- en Zeeinagt van den Staat, be 
"oosten de Kaap de Goede Hoop. 

"Dat ik in de uitoefening van de voorschreven qualiteit, 
"zonder aanzien van personen, het welzijn van het Vaderland en 
"van deszelfs Aziatische Bezittingen met den bloei en welvaart 
"van beider ingezetenen, met al mijn vermogen zal voorstaan 
"en behartigen. 

"Dat ik, met uitzondering bepaald bij de instructie voor den 
"Gouverneur-Generaal van Bataafsch Indien, bij secreet Staatsbe 
"sluit van den 27en Januarij 1806, Lett. Q gearresteerd, gene 

"giften, gaven, of geschenken, hoegenaamd of onder welken titul 

"ook, voor mij of de raijnen directelijk of indirectelijk zal ne 
"men of laten aannemen. 

"Dat ik aan gene beloften of toezeggingen zo min als aan 

"enige bedreigingen van wien ook die zouden mogen gedaan 
"worden, gehoor zal geven. 

"Dat ik directelijk of indirectelijk, om voorschreven ambts 

^bediening te verkrijgen, aan enige personen, hetzij in, hetzij 
"buiten het Bestuur, onder welk pretext of naam zulks zoude 
"kunnen geschieden, gene giften of gaven hebbe gepresen 
"teerd, beloofd of gegeven, of beloven of geven zal. 

"Dat ik mij laatstelijk in alien dele naar den inhoud van het 

"bij secreet staatsbesluit van den 27en Januarij 1806, La. Q, 
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"gearresteerd Reglement op het Beleid van de regering en het 
"Justitiewezen in de Aziatische Bezittingen van den Bataafschen 

"Republiek en van den liandel op en in dezelve Bezittingen, 
"mitsgaders volgens voorschreven mijne instructie ofte diegene 
"welke mij vervolgens zal gegeven worden, zal gedragen, en 

"voorts alles doen, hetgeen een goed en getrouw Gouverneur 

"Generaal en Opperbevelhebber schuldig is en behoort te doen;" 

Zich in Indien ten tijde van zijne aanstelling bevindende, zal 
de Gouverneur-Generaal dezen eed afleggen in de vergadering der 

Hoge Regering van Indien, en in handen van den oudsten ordi 
naris-Raad aldaar tegenwoordig. 

Art. 18. 
De Raadpensionaris behoudt aan zich het vermogen, om in 

deze instructie zodanige ampliatie of verbeteringen te maken 
als dezelve zal oordelen te behoren. 

Gedaan en gearresteerd in den Haag, den 27en January 1806. 

Door mij 

(was get.) R. J. Schimmelpenninck, 
Raadpensionaris. 

Ten Vijfde. Voor het Hoge-Geregtshof van Bataafsch Tn 

dien te arresteren, zoals gearresteerd wordt bij dezen, de navol 

gende instructie. 

D. INSTRUCTIE VOOR HET HOGE GEREGTSHOF VAN 

BATAAFSCH INDIEN. 

Art. 1. 

Hetzelve zal bestaan uit negen leden, de President daaron 
der begrepen, welke zullen worden verkozen op de wijze, be 

paald bij het Reglement op het Beleid van de Regering en het 
Justiciewezen in Bataafsch Indien, bij secreet staatsbesluit van 

den 27en January 1806, La. Q, gearresteerd. 
Art. 2. 

De President en verdere Leden moeten zijn geboren binnen 

de Bataafsche Republiek ofte van Europesche ouders op ene 

harer Bezittingen, mits in dit laatste geval zich ten minste vijf 

agtereen volgende jaren op een of meer van's Lands Hoge scho 
len in de regtskunde en de voorbereidende wetenschappen heb 
bende geoefend. Voorts Meesters in de regten, bereikt hebbende, 
de President den ouderdom van dertig, en de verdere leden die 
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van vijf en twintig jaren, respectivelijk. En zal voor het eerste, 
de orde van zitting dier verdere leden zich regelen, naar derzel 
ver ouderdom, en vervolgens naar den tijd hunner aanstelling. 

Art. 3. 

Zij mogen gene andere ambten of bedieningen bekleden, 
nochte enige negotie drijven, ofte daarin deel hebben, noch 

pachters zijn, of medestanders, of wel borgen of contraborgen 
derzelve, direct of indirect, en zullen ook tot generlei andere 

bedieningen of commissien in Indien, hoe ook genaamd kun 
nen worden benoemd of aangesteld, uitgezonderd alleen tot de 

bedieningen van President en Procureur-Generaal mitsgaders 
gehouden zijn, alvorens in functie treden, af te leggen, den eed 
achter deze instructie uitgedrukt. 

Art. 4. 

De President of enig ander Lid deszelfs demissie nemende, 
binnen den tijd van tien jaren, nadat hij in functie zal zijn ge 
treden, is verpligt de terugreize naar de Bataafsche Bepubliek 
aan te nemen, binnen drie maanden, nadat hij zijne demissie 
zal hebben genomen en verliest alle aanspraak op pensioen of 

anderegunsten, welke anderzins aan een repatrierend President 
of Lid zoude mogen competeren. 

Art. 5. 

De Leden van het Hoge-Geregtshof zich aan enigen mis 

daad, hetzij in officio, of daar buiten, schuldig makende, zijn 
deswegens alleen actionabel voor het Hoge-Geregtshof zelve. 

Zij kunnen door gene politieke dispositie van enige geconsti 
tueerde magt in Indien, anders dan op voordragt van het Hof 
in het geval in art. 56 dezer instructie vermeld, in hunne func 
tien geschorst ofte van hunne bedieningen ontzet worden. 

Art. 6. 

Gene zaken zullen bij het Geregtshof in het criminele kunnen 
worden beslist, met minder dan zeven, nochte in het civile met 
minder dan vijf stemmen. 

Art. 7. 
Zodra er door sterfgeval, het nemen van demissie ofte enige 

andere oorzaken, ene vacature mogt plaats hebben, zal de Gou 
verneur-Generaal in Bade dezelve doen vervullen ad interim uit 
ene nominatie van drie personen, welke door het Hoge Geregtshof 
zal worden geformeerd, en bij beslotene missive aan den Gouver 
neur-Generaal in Bade worden toegezonden ten fine van electie. 

En zal het alzo geassumeerd Lid fungeren, tot dat de vaca 
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ture, welke hij ad interim vervuld, linaal zal zijn vervuld door 

het Gouvernement der Bataafsche Republiek, en de nieuw aan 

gestelde Raad deszelfs functie zal hebben aanvaard. 
Art. 8. 

Bij het overlijden van den President ofte ook wanneer de 

zelve door wettige redenen verhinderd wordt deszelfs functien 
waar te nemen, geschied zulks door het volgende Lid in rang, 
totdat dezelve redenen van verhindering zullen hebben opge 
houden, ofte ingeval van vacature, door het Gouvernement der 

Bataafsche Republiek een nieuwe President zal zijn aangesteld 
en in functie getreden. 

Art. 9. 

De vergadering van den Raad zal gewoonlijk gehouden wor 

den alle dagen, uitgenomen zaturdag en zondag's des morgens 
van half acht tot tien uren, doch wanneer aan den President 

enige zaken voorkomen welke spoed vereischen, zal hij buiten 

gewone vergadering beleggen. Alle de Leden zullen verpligt 
zijn de vergadering bij te wonen, ten ware door ziekte of an 

dere wettige redenen daarin verhinderd, of door den President 

daarvan verschoond. 

Art. 10. 
De President heeft het beleid en bestuur over de orde, 

waarin de zaken, de ene na de andere zullen worden verhan 
deld. Hij zal enige tijd voor het aangaan der gewone verga 

deringen in de Raadkamer zijn, ten einde te kunnen nagaan 
welke zaken in overweging moeten genomen worden, en des 

wegens met den Griffier of met de Leden over hunne com 

missorialen te kunnen spreken. 
Art. 11. 

De President zal daarin zoveel mogelijk in acht nemen, dat 

de zaken, welke bijzondere spoed vereischen, voor alle andere 

worden afgedaan, bijzonder de criminele v66r de civile, en dat 

voorts aan een ieder prompt en onvertogen regt wedervare. 

Art. 12. 
Alle besloten brieven van wat aart of natuur aan het Geregts 

hof toegezonden, zullen door den President worden geopend, 
en in de eerste vergadering aan den Raad medegedeeld, of aan 

de Commissarissen met de zaak waartoe dezelve betrekkelijk 
zijn, belast, ter hand gesteld. 

Art. 13. 
De requesten op welke in den Raad moet worden gedispo 
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neerd, zullen door de partijen, of van hunnent wegen moeten 
worden ingeleverd bij den President of ter griffie. 

De Leden van den Raad zullen zich nimmer met het aanne 
men of overbrengen daarvan bemoeijen. 

Art. 14. 
De President of andere Leden van het Geregtshof, Griffier 

of adjunct-Griffier, zullen nimmer aan de partijen, hun verder 
dan in de zesde graad van bloedverwantschap, tegenwoordige 
of voormalige affiniteit bestaande, en die enige processen of 
andere zaken bij het Hof hebben, of in welker zaken door het 
Hof zoude moeten geadviseerd worden, nochte ook aan den Pro 
cureur-Generaal deswegens enigen Raad mogen geven, hetzij dat 
dezelve Leden over zodanige zaak mede zoude delibereren of niet. 

Art. 15. 

Zij mogen op eigen gezag nimmer openbaren hetgeen ge 
heim behoort te blijven, bijzonder ook niet de gevoelens van 

zich zelve of van hunne medeleden, hetzij v66r, hetzij na den 

afloop der zaak. 
Art. 16. 

De President of andere Leden, Griffier of Adjunct-Griffier, 
mogen door zich zelven, of door hunne huisvrouwen of kinde 

ren, gene giften, gaven of geschenken aannemen, of genie 
ten, van enige Collegien of personen hun verder dan den voor 

zeiden zesden graad bestaande, welke zij weten of vermoeden 

enig proces of andere zaak voor het Hof te hebben ofte zullen 

krijgen, of die zij weten, dat gedurende den tijd hunner functie 

enig proces of andere zaken bij het Hof gehad hebben, of in 
welker zaken gedurende dien tijd is geadviseerd, hoe klein de 
zelve giften, gaven of geschenken ook zouden mogen zijn, zelfs 
niet van spijs of drank, en voor zoverre zij mogten verme 
nen zulks bij hunne huisvrouwen of kinderen gedaan te zijn, 
ofte indien zij ook zelve onwetende of onbedacht enige giften, 
gaven of geschenken van alle zulke Collegien of personen mog 
ten hebben ontvangen, zullen zij bij ontdekking daarvan, dade 

lijk aan het Hof kennis geven en de waarde van voorschreven 

giften, gaven of geschenken, moeten uitkeren, zodanig als het 
Hof zal goedvinden. 

Art. 17. 

De President en verdere Leden mitsgaders de Griffier, en 

Adjunct-Griffier, gelijk ook de Procureur-Generaal, zullen ge 
houden zijn, bij de eerste gewone zitting in elk jaar in den 
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Raad uitdrukkelijk te verklaren, dat zij? zoveel zij weten zich 
hebben gedragen naar het voorschrift van deze instructie, tegen 
het nemen van giften, gaven of geschenken. En indien hun 

enig twijfelagtig geval mogt voorkomen, zullen zij verpligt 
zijn daarvan kennis te geven aan het Hof, en deszelfe goed 
vinden te vernemen, en zullen zij in alien geval, op nieuw be 
loven zich naar de instructie van dit stuk altijd stiptelijk te 
zullen gedragen. 

Art. 18. 

Tot de deliberatien over enige zaken van Justicie of gratie 
zullen niet mogen worden toegelaten de Leden: 

a. welke, hetzij voor zich zelve of in enige qualiteit alleen, 
of met andere partijen zijn, of belang hebben in de zaak, 
waarover wordt gehandeld; 

b. welke aan een of meer der partijen, buiten den Procureur 

Generaal, ambtshalve procederende, bestaan in den zesden 
of naderen graad van bloedverwantschap, tegenwoordige 
of voormalige affiniteit; 

c. die voogden of curateuren geweest zijn over een of meer der 

partijen, of een stuk vast goed van hun in huur hebben; 
d. diegene welke zelfs onwetende, of welker huisvrouw of 

kinderen mogten hebben ontvangen enige gaven, giften, of 

geschenken, van een of meer der partijen, op een tijd dat 
de zaak over welke gehandeld wordt, reeds bij het Geregts 
hof was gebragt, of vermoedelijk stond gebragt te worden, 

e. die tegen een of meer der partijen een proces voor het 
Hof of voor enig anderen regter aanhangig hebben. 

Art. 19. 

Het Hof zal op de stipte nakoming van het vorig artikel 
acht geven, en zijn de President of andere Leden, welke zich in 
een der daarbij vermelde gevallen bevinden, gehouden, daarvan 
kennis te geven. 

Art. 20. 

Wanneer het twijfelachtig is of het voorhanden zijnde ge 
val, al of niet, onder de hiervoren uitgedrukte behoort, wordt 

zulks bij het Hof, in afwezigheid van dengenen, wien het aan 

gaat beslist, en deze is gehouden zich daarnaar te gedragen. 
Art. 21. 

Wanneer de President of enig ander lid zich bevind tot 
een of meer der partijen, in enige betrekking hiervoren niet 

uitgedrukt, doch om welke zij echter zouden verlangen van de 
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behandeling hunner zaken te worden ontslagen, als uithoofdc 
van bijzondere vriendschap, vijandschap, grote of gemeenschap 

pelijke belangen, aanmerkelijke betoonde of genotene weldaden, 
van, met of aan de partijen, of hunne ouders, huisvrouwen, 

kinderen, broeders en zusters, of om andere diergelijke rede 

nen, zal zodanig Lid, daarvan kennis geven aan den Baad, en 

zal in zijne afwezigheid over het gewigt dier redenen worden 

geraadpleegd en beslist. 

Art, 22. 

Het Hof zal hieromtrend in het oog houden, dat aan den enen 

kant de vergadering zoveel mogelijk wordt voltallig gehouden, 
en ook niemand zonder gewigtige redenen, zich van de behan 

deling van ene of andere zaak onttrekke, en dat aan den ande 
ren kant, alien schijn van niet genoegzame eenzijdigheid ge 
weerd worden. 

Art. 23. 
Wanneer door dusdanige excusatien gene zeven Leden kon 

den gevonden worden, om in het criminele, of geen vijf leden 
om in het civile te sententieren, zal het Hof daarvan, bij be 
slotene missive, kennis geven aan den Gouverneur-Generaal in 
Bade en daarbij opgeven drie personen, om daaruit door den 
Gouverneur-Generaal in Bade een of meer aan het Hof te wor 
den toegevoegd, ten einde dusdanige zaak te kunnen afdoen. 

Art. 24. 
De President of enig ander lid, uithoofde van enige betrek 

king, hetzij op, of zonder zijn verzoek, van de behandeling ener 

zaak ontslagen zijnde, zal ook de raadpleging der andere leden 
daarover niet mogen bijwonen, maar zich gedurende dezelve uit 
de Raadkamer begeven. 

Art. 25. 
Alle requesten aan den Baad ingeleverd, alle voorstellen der 

Leden, alle voordragten van den Procureur-Generaal, en in het 

algemeen alle inkomende stukken, wanneer op dezelve gene 

onmiddelijke afdoening of dispositie wordt vereischt, zullen tot 
een voorlopig onderzoek, worden gesteld in handen van een of 
meer Commissarissen. 

Art. 26. 

Tot het houden der rolle, het horen van partijen, het doen 
van inspectien en andere diergelijke zaken, welke achtervol 

gens nader te maken bepalingen, niet behoeven uit te maken 
de werkzaamheden van den vollen Baad, zullen altijd worden 
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benoemd twee Commissarissen, doch het horen en confronteren 
van beschuldigden, wegens capitale delicten en van de getui 
gen, zal moeten geschieden voor den vollen raad. 

Art. 27. 
Wanneer eenmaal Commissarissen in een of andere zaak zijn 

werkzaam geweest, zal verder alles aan hun worden opgedra 
gen, hetgeen daarna in diezelfde zaak voorvalt, of daartoe ene 

merkbare en blijkbare betrekking heeft. 

Art. 28. 
Wanneer in enige zaak, advisen, rapporten, berigten, missi 

ves of andere uitgebreide stukken, op naam van den Raad moeten 
worden opgemaakt, zullen de in die zaak benoemde Commissa 
rissen verpligt zijn, die stukken te stellen en ter goedkeuring 
in den Raad te brengen, tenzij in enkele gevallen, door den 

Raad wierd goedgevonden, zulks aan den Griffier op te dragen. 
Art. 29. 

In alle civile zaken, geheel of ten dele in faiten bestaande 
en in alle ordinaire criminele processen, zonder onderscheid, 
zal, alvorens daarin ten definitive te sententieren, door den Pre 
sident worden benoemd een Rapporteur; waarin de President zal 
in het oog houden de onderscheidene bekwaamheden der leden, 
naar den aart en het gewigt der zaken. 

Art. 30. 

Men zal steeds zorgvuldig geheim houden, wie tot Rappor 
teur is gesteld, zowel v66r de sententie als daarna en zulks 
ten genen tijden, op eigen gezag, mogen openbaren. 

Art. 31. 

De Rapporteur zal zijn uiterste best doen, om het proces 

naarstiglijk te doorzien, makende daarvan, een behoorlijk re 

cueil of uittreksel, bijzonder in grote zaken, ten einde klaar 

te kunnen aantonen, al hetgeen zou mogen dienstig zijn tot 

verstand van het proces, en hetgeen daarin voorkomt. 

Art. 32. 

Niemand mag Commissaris-Rapporteur zijn in zodanige za 

ken , in welke zijn vader, zoon, schoonvader, schoonzoon, broe 

ber of zwager dient of gedient heeft, als Practizijn of Notaris. 
Art. 33. 

In de zaken, welke in den Raad worden verhandeld, zullen 

alle de stukken van wederzijden overgegeven, door den Grif 

fier of een der leden, geen Commissaris of Rapporteur in de 

zaak zijnde, moeten worden gelezen, tenzij eenparig mogt wor 
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den begrepen, dat de woordelijke lezing van het een of ander 

zonder nadeel kan worden agtergelaten. 
Art. 34. 

Geen der Leden zal van de partijen of van iemand anders, 

mogen ontvangen, enige bewijsstukken, memorien of iets der 

gelijks, buiten hfitgeen aan het Hof, den President of Commis 

saris zal zijn overgegeven. 
Art. 35. 

In alle zaken zal de President doen, hoofdelijke omvrage, eerst 

aan den Rapporteur of Commissarissen, en daarna aan de ver 

dere Leden van het oudstetot het jongste, brengende zijn eigen 
advis het laatste uit. 

Art. 36. 
Een iegelijk zal zijn gevoelen met redenen bekleden, doch 

met alle bescheidenheid spreken van de verschillende gevoelens 
zijner medeleden. 

Art. 37. 
Niemand zal zijne medeleden onder het adviseren insprel^en, 

of daarin hinderlijk zijn, niettemin wanneer een Lid adviserende, 
zich klaarblijkelijk vergist omtrend een of ander feit, of toont 

niet te vatten den staat van het geschil, zal de President 
of een ander Lid, na bekomen permissie van den President, 
hem voor eenmaal en met korte woorden zulks doen op 
merken. 

Art. 38. 
Niemand vermag, afwezig zijnde, zijn gevoelen door een an 

der te doen voordragen of schriftelijk inzenden, ten ware hij 
Commissaris of Rapporteur ware in de zaak, en als zodanig 
door ziekte of andere wettige redenen belet werd, de raadple 
gingen bij te wonen, in welk geval zijn rapport of advis, 
wel gelezen, maar nogtans in het optellen der stemmen of het 

opmaken der conclusie, niet mogen worden medegerekend. 
Art. 39. 

De President zal de conclusie opmaken bij e'enparigheid, 
volstrekte meerderheid, of naar hetgeen de aart der zaken en 
de voorschriften van het regt vereischen. 

Art. 40. 
Het Hof zal oordelen, bij wege van hoger beroep van alle 

gewijsden in civile zaken, gelijk mede in alle criminele zaken, 
wraarin, ordinario modo, is geprocedeerd, welke ter eerster in 
stance gediend hebben, voor Schepenen van Batavia en alle an 
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dere plaatselijke Europesche Collegien van Justitie op de Bezit 

tingen van den Staat in Azia. 
Art. 41. 

Het Hof zal het toevoorzigt hebben en houden op het admini 
streren ener goede en prompte Justitie bij alle voormelde Reg 

terlijke Collegien, en bevindende, dat in een of ander geval bij 
dezelve met na behooren is geprocedeerd, autoriseert of gelast 
hetzelve den Procureur-Generaal, het regt van de Hoge Ove 

righeid waar te nemen, tegen degenen, welke zich ter k wader 

trouw, aan overtreding hunner pligt als Regters mogten hebben 

schuldig gemaakt, of doet anderzins aan den Gouverneur-Ge 
neraal in Rade ene voordragt tot voorziening naarmate de zaak 

zulks zal vereischen. 
Art. 42. 

Gene vonnissen van voormelde Collegien van Justitie, waar 

bij enig Europeer is gecomdemneerd om gestraft te worden 
aan lijf of leven, mogen worden geexecuteerd, anders dan bin 
nen de Residentie en op last van het Hoge-Geregtshof, ten 

welken einde in alle zodanige gevallen, alle de stukken van 

de processe, onder erien inventaris behoorlijk geevangeliseerd ,1 
met den persoon van den deliquant, bij eerste secure gelegen 
heid, aan hetzelve moeten worden overgezonden. 

Art. 43. 
Het Hof bij examinatie bevindende, dat daarin volgens de 

wetten is geprocedeerd, doet het vonnis ter executie leggen, 
doch oordelende dat het proces Laboreert aan wezenlijke ge 
breken, stelt het Hof hetzelve buiten effect en de stukken in 
handen van den Procureur-Generaal, ten einde tegen den deli 

quant op nieuw te procederen, of deswegens aan het Hof zo 

danige voordragt te doen, als hij zal oordelen te behoren. 
Art. 44. 

Het vastgestelde in de twee voorgaande artikelen, heeft geen 

plaats, ten aanzien der vonnissen, door Schepenen van Batavia, 

wegens misdaden onder hunne Jurisdictie gepleegd, en van welke 
de cognitie ter eerste instantie aan hun toekomt, welke zonder 

1 De lezer zal welligt, gelijk zulks bij mij plaats had, de beteekenis hier 
van dit woord, niet terstond vatten. Daarom heb ik deswege navraag gedaan 
)>ij den Rijks-archivaris Mr. L. Ph. C. van den Bergh, die mij metdemeeste 

bereidvaardigheid, de noodige inlichting heeft verschaft, ook onitrent andere 
verouderde Juridische termen, die volgen zullen. "Geevangeliseerd" wil in 
den bij dit artikel gebezigden zin, zeggen "geverifieerd." Zie Boeij, woor 

dentolk, in voce. 
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onderscheid, voor Schepenen voomoemd, moeten worden gedaan 
executeren.1 Wanneer echter het vonnis van Schepenen door het 
Hof mogt zijn te niet gedaan, zal het Hof zelve deszelfs sen 

tentie doen executeren. 

Art. 45. 

Criminele vonnissen tegen delinquanten, van gene Europesche 
afkomst zijnde, gewezen, worden ter executie gelegd door den 

plaatselijken Regter, zo nabij de plaats, waar de misdaad be 

gaan is, als gevoeglijk zal kunnen geschieden, doch ingevalle 
van alteratie van het vonnis ter eerster instantie, niet anders 

dan op speciale aanschrijving aan het Hof. 

Art. 46. 

Schepenen van Batavia en de verdere plaatselijke Europesche 

Collegien van Justitie, op de Bezittingen van den Staat in Azia, 

vermogen in extraordinaire criminele procedures, tegen delin 

quanten van gene Europesche afkomst zijnde, geen doodvon 
nis te doen executeren, waartoe tegen het schriftelijk geadvi 
seerde door den Advocaat-Adviseur mogt zijn geconcludeerd, 
alvorens hetzelve vonnis door het Hoge-Geregtshof zal zijn 
geexamineerd, en zullen de voormelde Collegien van Justitie 
in zodanig geval, den deliquant met de processtukken en 

het schriftelijk advis van den Advocaat-Adviseur, ten spoedig 
sten overzenden aan het Hoge-Geregtshof, hetwelk bevindende, 
dat daarin wel en na behoren is gevonnist, hetzelve von 
nis zal confirmeren, en benevens den deliquant en de proces 
stukken terug zenden, om naar den inhoud te worden geexecu 
teerd, doch oordelende er geen genoegzame fundament is tot 

infligeren van de straffe des doods, zal het Hof de sententie bui 
ten effect stellen, en den deliquant tot zodanige mindere straffe 

verwijzen, als hetzelve in goede justitie zal oordelen te behoren. 
Art. 47. 

De Gouverneur-Generaal en Raden van Indien kunnen in 
het civile voor gene andere Regtbank in Indien worden ge 
convenieerd dan voor het Hoge-Geregtshof. 

Art. 48. 
Alle ambtenaren van de eerste en tweede klasse, voor zo 

verre dezelve onder het ressort van Batavia resideren, moeten 
ook in het civile, ter eerster instantie, voor het Hoge-Geregts 
hof worden geconvenieerd. 

Eene destijds gebruikelijke konstruktie voor: geexecuteerd. 
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Art. 49. 
De Raden van Indien zijn zelfs na het eindigen van hunne 

bedieningen in Indien, wegens misdaad aansprakelijk alleen voor 

het Hoge-Geregtshof, en vermogen nimmer te worden genomen 
in yerzekering, anders dan door middel van militair arrest, vol 

gens bevel van den Gouverneur-Generaal. 
Art. 50. 

Wanneer het Hoge-Geregtshof den Procureur-Generaal zal 
hebben verleend enig decreet van apprehensie tegen een Raad 
van Indien, ter zake van een delict door denzelve begaan, zal 
de Procureur-Generaal gehouden zijn, zich bij besloten missive 
te adresseren aan den Gouverneur-Generaal, en het bekomen 
decreet van apprehensie daarbij overleggende, verzoeken, dat 

zodanige Raad moge worde genomen in goede verzekering en 

gesteld ter dispositie van het Hof, en zal de Gouverneur-Ge 
neraal zodanig verzoek niet mogen weigeren, maar gehouden 
zijn onmiddelijk zodanigen Raad van Indien op de meest gevoeg 
lijke wrjze te doen nemen in militair arrest, om aan den Procu 
reur-Generaal te worden overgeleverd, ter dispositie van het Hof. 

Art. 51. 
Het Hof neemt, in gevallen anderzins niet tot deszelfs juris 

dictie behorende, bij preventie kennis van alle misdaden, door 
welke de uit- en inwendige veiligheid, rust en orde der Azia 
tische Bezittingen onmiddelijk gestoord worden. 

Art. 52. 
Het Hof neemt, ter eerster instantie, kennis van alle misda 

den, door Gouverneurs, Commandeurs, Gezaghebbers offce an 

deren, welke op de Bezittingen en Etablissementen van den 
staat in Azia enig hoofdbevel voeren, mitsgaders door de Hoof 
den derzulken op dezelve Bezittingen en Etablissementen, heb 
bende den rang van Majoor en daarboven, gedurende hunne 

gemelde functie bedreven, doch zal zolang zij in functie zijn, 
geen decreet van apprehensie of dagvaarding in persoon, tegen 
de zodanigen mogen doen ter executie leggen of te exploite 
ren, alvorens de zaak te hebben gebragt ter kennisse van Gou 
verneur-Generaal in Rade, die alsdan de meest geschikte maat 

regelen nemen zal, ten einde zonder nadeel voor den dienst van 

den Staat, de voorschrevene procedures kunnen worden voortge 
zet, en het regt van de Hoge Overigheid behoorlijk vervolgd, 
tegen den aangeklaagden; daarvan kennis gevende aan het Ge 

regtshof. 
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Art. 53. 

Insgelijks neemt het Hof, ter eerster instantie, kennis van alle 

misdaden, door ambtenaren van de eerste en tweede klasse ge 
durende hunne bedieningen bedreven. 

Art. 54. 
Alle de Leden, Ministers en bedienden van het Hoge-Ge 

regtshof zijn aan de judicature van hetzelve, zo in het crimi 

nele, als in het civile, raauwlijks 
1 

onderworpen. 
Art. 55. 

Bij alle regtspleging over enige misdaad, door een Lid van 

het Hof begaan, zal een Commissaris van wegens het Gouver 
nement in Indien present zijn, doch zonder enigen invloed te 

oefenen, veel minder ene concluderende of adviserende stem 
te hebben, maar alleen om te zien of te horen, des zal het 

Hof gehouden zijn, om zoras enig Lid geregtiglijk zal zijn 

beschuldigd, daarvan kennis te geven aan Gouverneur-Generaal 
in Bade. 

Art. 56. 
Wanneer het Hof mogt oordelen, dat enig Lid, uithoofde 

van de op hetzelve liggende blaam van beschuldiging, in des 

zelfs functien vooreerst niet zoude behoren te continueren, 
zal het Hof zulks voordragen aan den Gouverneur-Generaal in 

Bade, welke de bevoegdheid hebben zal, om in dit bijzonder 
geval, de zaak daartoe gedisponeerd vindende, zodanig Lid te 
surcheren in deszelfs bediening, daarvan kennis gevende aan 

het Hoge-Geregtshof. 
Art. 57. 

Het Hof neemt, ter eerster instantie, kennis van zaken, in welke 

bij andere Begters, regt geweigerd, of onbehoorlijk gedelaijeerd 
* 

wordt, bij wijze van evocatie, mitsgaders van alle criminele za 

ken en excessen, die verjaard en ongecorrigeerd gebleven zijn. 
Art. 58. 

Het Hof zal, ter eerster instantie, oordelen over alle questien, 
zo in het petitoir als possessoir, tusschen enige Collegien of 

beambten, waarnemende de financiele of dominiale belangen van 

den Staat in Azia en particuliere personen. 
Art. 59. 

Zij die onder denzelfden dagelijkschen Begter in Indien zijn 

1 In eersten aanleg. 
2 
Uitgesteld. 
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gczeten, mogen den ecu den anderen niet verbinden elders te 

regt te staan, bij prorogatio of onderwerping van jurisdictic, in 

zaken tot welke hunne dagclijkschc regtor is tocgestaan bij 
arrest te wijzcn. 

Art. 60. 

Pavtijen, wonende ondcr verschillende jurisdiction, vermogen 
zich bij prorogatic tc onderwerpen a an de jurisdictie van het 

Ilof, mits zulks geschiede uitdrukkelijk. 
Art. 61. 

Het Ilof zal uitsluitend allc personcn ontvangen ter purge. 
Art. 62. 

Allc beneficien van inventarisson, mandamenten van cessie, 

gelijk mede alle requesten, civiel, tot relief of herstelling van 

en tegen judicicle verzuimen, contracten, substantiele en extra 

judiciele bezwaarnissen zullcn moeten worden verzocht en ge 

expediecrd bij Gouverneur-Generaal in Rade, in committimus 1 

aan den Rcgter, bij wien de zaak behoord. 
Art. 63. 

Het Hof zal in appcl oordelen over alle questien, rakende 

buiten en prijzen, die door de schepen der Bataafsche Repu 
bliek of door schepen, bij particulieren uitgerust en op beko 
men commissie of Lettres de Marque uitgevaren, zullen worden 

achterhaald en op cnige der Bezittingen van den Staat in Tn 

dien ingebragt, mitsgaders over alle questien en geschillen die 

tusschen enige van de voorz. schepen ter dier zake zoude mo 

gen reizen, alsmede de misbruiken en overtredingen, welke 

dienaangaande zouden raogen worden gepleegd, item voor alle 

questien, rakende zeeroverijen , berovingen , uitplunderingen of 

dieverijen aan schepen of ladingen in vollen zee gepleegd. 
Art. 64. 

Het Hof verpligt zijnde enige mandamenten, sententien en 

wat dies meer zij, te doen exploiter en of executeren aan per 
sonen of plaatsen, buiten het eiland Java, gedomicilieerd, zal 

al zulke mandamenten enz., bij beslotene missive doen toeko 
men aan Gouverneur-Generaal in Rade, met verzoek dat de 

zelve raogen worden verzonden ter plaatse alwaar de belangheb 
benden zich onthouden, ten einde aan dezelve naar hunne form 

en inhoud te kunnen worden geexploiteerd, en zal de Gouver 

1 Oude Juridischc term, aanduidende de bevoegdheid van de Hooge Regering, 
oni bet onderzock van bcpaalde zaken, aan den bevoegden regter op te dragen. 

VIII. (XII.) 30 
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neur-Generaal in Hade gehouden zijn, aan alle zodanige ver 

zoeken bij eerste bekwame gelegenheid te voldoen, aan het Hof 
kennis gevende van den tijd en wijze der verzending. 

Art. 65. 

Alle onderhandelingen welke zouden raogen plaats hebben, 
tusschen den Gouverneur-Generaal in Rade en het Hoge Ge 

regtshof, zullen moeten geschieden, schriftelijk bij beslotene 

missives met observance van de nodige egards gecoucheerd 1, 
en zal het Geregtshof ten alien tijden gehouden zijn, om aan 

den Gouverneur-Generaal in Rade te suppediteren, zodanige 

berigten en te dienen van zodanige consideratien en advis, als 

door denzelven zullen worden gerequireerd. 
Art. 66. 

De Gouverneur-Generaal in Rade, daartoe van wegen den 

aangeklaagden zijnde geadieerd, zal, na ingenomen berigt en 

consideratien van het Hof, vermogen te verlenen surchdance van 
van criminele procedures, bij het Hof aanhangig zijnde. Inge 
val van dringende noodzakelijkheid, en wanneer door het voort 

gaan' der procedures, de zaak gevaar zoude kunnen lopen van 

gebragt te worden, uit haar geheel, zal de Gouverneur-Gene 

raal in Rade bevoegd zijn te verlenen, provisionele surcheance 
van procedures, edoch gene finale surcheance kunnen verle 

nen, dan na te hebben gerequireerd en bekomen het berigt 
en de consideratien van het Hof. 

Art. 67. 
De Gouverneur-Generaal in Rade, na examinatie van het 

alzo ingediend berigt en consideratien van het Geregtshof, en 

tegen deszelfs gevoelen, ene onbepaalde surcheance van execu 

te ordonnerende of dezelve surcheance voor euen onbepaalden 
tijd continuerende, zal het Hof daarin berusten, doch gehou 
den zijn alle de stukken, tot zodanige zaak betrekking hcb 

bende, onder een behoorlijken inventaris gebragt, bij de eerste 

gelegenheid in duplicaat over te zenden aan den Raad der Azia 
tische Bezittingen. 

Art. 68. 
Gene doodvonnissen kunnen bij het Hof ofte enige andere 

Regtbank op het eiland groot Java worden ter execute gebragt, 
zonder daarop te hebben bekomen het fiat van den Gouverneur 

Generaal, welke hetzelve niet zal kunnen weigeren, tenzij door 

1 
Opgesteld. 
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liem in Bade, op den voet in de twee voorgaande artikelen 

voorgeschreven, surcheance van zodanige procedures mogt zijn 
of worden geordonneerd voor zolang dezelve surcheance duurt, 
ofte bij uitoefening van het regt van gratie of pardon. 

Art. 69. 
Alle andere tusschenkomst van enige politieke magt in den 

loop der Justicie, is verboden. 
Art. 70. 

Het Hof is verpligt 'sjaarlijks een summier berig tof rapport 
bij form van ene missive inhoudende een succinct relaas van 
de voornaamste voorvallen, en behandeling van zaken in den 

Baad, te doen toekomen aan den Baad der Aziatische Bezittin 

gen, en zal hetzelve ten dien einde besloten, verzegeld en aan 

voorschreven Baad gesuperscribeerd, zenden aan den Gouver 
neur-Generaal in Bade, ora door denzelven ongeopend bij eerste 
bekwame gelegenheid te worden gedepecheerd; 

? en zal het Hof 

jaarlijks een gelijk summier berigt of rapport moeten doen toe 

komen aan den Gouverneur-Generaal in Bade. 
Art. 71. 

Ten aanzien der manier van -procederen, en in hetgeen daar 
toe behoord, zowel als ten aanzien der meer bepaalde werk 

zaamheden van Coramissarissen ter rolle; het regelen der vacan 

tien in alle andere zaken, welke in deze Instructie niet bepaald 

zijn, zullen door Commissarissen-Generaal zodanige nadere be 

palingen gemaakt worden, als met het meeste belang der Justicie 
in Indien overeenkomstig zullen zijn 

Van den Procureur- GeneraaL 

Art. 72. 

De Procureur-Generaal zal moeten zijn geboren binnen de 

Bataafsche Bepubliek, ofte van Europesche ouders op ene dezer 

Bezittingen, mits in dit geval zich ten minste vijf achtereen 

volgende jaren op een of meerdere van 's Lands Hoge Scholen 

in de regtskunde en de voorbereidende wetenschappen, hebbende 

geoefend. Voorts Meester in de regten en bereikt hebbende 

den ouderdom van acht en twintig jaren. Hij wordt verkozen 

op de wijze bepaald bij art. 66 van het gearresteerde Beglement 
op het Beleid van de Begering en het Justitiewezen in Bataafsch 

Indien. Ingeval van vacature, wordt zijne bediening ad interim 

30* 
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waargenomen, door dcngcnen die door den Gouverneur-Gene 
raal in Rade, daartoe, uit enc nominatie van drie personcn, 
door het Hoge Geregtshof in lndicn te forrncren, zal worden 
benoemd en gcauthoriseerd. 

Art. 73. 

Hij staat met bctrekking tot het bekledcn van andcre amb 
ten en bedieningen, het drijven van negotie, het participeren 
in pagten, het nemen van demissie, aanspraak op pensioen,? 
onder dezelfde verpligting als ten aanzien der Leden, van het 

Hoge Geregtshof hicrboven bepaald is. 
Art. 74. 

Wanneer hij zich in zijn officic mogt vergrij[)en, zodanig 
dat hij door het Hoge Geregtshof niet langer geschikt wordt 

geoordceld tot de waarneming van zijn ambt, zal hij door den 

Gouverneur-Generaal in Rade, op voordragt van het Hof, kun 
nen worden geschorst in zijne bedieninge. 

Art. 75. 

Hij zal bij het Hoge Geregtshof vervolgen alle misdaden, 

gepleegd bij de Raden van Indien, bij den President, en ver 
dere Leden, Ministers en Bedienden van het Geregtshof, mits 

gaders bij alle Gouverneurs, Commandeurs, Gezaghebbers ofte 

anderen, welke op de onderhorige Bezittingen of Etablissemen 
ten van den Staat in Azia enig Hoofdbevel voeren; bij de Hoof 
den der Militie op dezelve Bezittingen en Etablissementen, heb 
bende den rang van Major en daarboven, voorts bij alle amb 
tenaren van de eerste en tweede Klasse, en eindelijk bij de Reg 
ters en Regtbanken insgelijke gedurende derzelver bedieningen 
bedreven. 

Art. 76. 
De Procureur-Generaal zal geen toegang hebben in den Raad, 

dan na bekomen verlof, hetwelk hem nogtans buiten gewigtige 
reden, niet zal worden geweigerd. Hij zal nimmer bij de deli 
beratien mogen tegenwoordig zijn, en zich voorts in en omtrend 
de waarneming van zijne functien aan de dispositien van het 
Hof moeten onderwerpen. 

Art. 77. 

Hij zal op eigen gezag niet mogen openbaren, hetgeen ge 
heim behoord te blijven, bijzonder ook niet 't geen hem in de 
informatien zal voorkomen ten laste van deze of gene perso 
rien verder of anders dan zijn plicht vereischen zal. 
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Art. 78. 
De Procureur-Generaal zal door zich zelvcn, of door zijnc 

huisvrouw of kinderen, gene giften, gaveii of geschenken rno 

gen aannemen of genieten van enige personen, welke hij weet 
of vermoedt onder suspicie van misdaad te leggen of daarvan 
door anderen te worden beschuldigd, ofte ook van dezulken, 
die hij weet of gelooft, van derzelver naastbestaanden, vrien 

den, of begunstigers te zijn, hoe klein dezelve giften, gaven 
of geschenken ook zoude mogen zijn, zelfs niet van spijs of 

drank, en voor zooverre hij mogt vernemen zulks bij zijne 
huisvrouw, of kinderen gedaan zijn, ofte indien ook hij, onbe 
dacht enige giften, gaven of geschenken, van zodanige per 
sonen mogt hebben aangenomen, of dezelve hem waren toege 
zonden, zal hij bij de ontdekking daarvan, dadelijk aan het Hof 
kennis geven en de waarde der voorsch. giften, gaven of ge 
schenken uitkeren, zodanig als het Hof zal goedvinden. 

Art. 79. 
Voor zooverre de Procureur-Generaal ook ten aanzien van enige 

civile of Dominiale zaken of uit enigen anderen hoofde, zoude 

behoren werkzaam te zijn, zal deswegens ene nadere bepaling 
gemaakt worden. 

Art. 80. 

Hij zal alvorens in functie te treden, in handen van Com 
missar issen-Generaal voor de eerste reize en vervolgens in die 
van den Gouverneur-Generanl in Rade moeten afleggen, den 

red, achter deze Jnstructie uitgedrukt. 

Van den Grifjier en Adjunct-Grifjier. 

Art. 81. 

De Griffier en Adjunct-Griffier moeten zijn geboren, binnen 

de Bataafsche Republiek, ofte van Europesche ouders op ene 

barer Bezittingen, mits in dit geval zich ten minste vijf achter 
een volgende jaren op een of meerdere van 'sLands Hoge Scho 

len hebbende geoeffend in de Reglskunde en daartoe voorbe 

reidende wetenschappen; voorts Meesters in de Regten, de Grif 

fier den ouderdom van vijf en twintig en der Adjunct-Griffier 
die van twee en twintig jaren bereikt hebbende; Zij zullen wor 

den aangesteld op de wijze bepaald bij het 67 Artikel van het 

gcarrcsteerd Reglemcnf op het Bcleid van dc Regeering en het 
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Justiciewezen in Bataalsch Indien; in cas van vacaturc worden 
dezen bedieningen ad interim gesuppleerd, door den Gouverneur 

Generaal in Rade, uit norainatien van drie personen door het 

Hoge Geregtshof van Indien te formeren. 
Art. 82. 

Zij staan met betrekking tot het bekleden van and ere amb 

ten of bedieningen, het drijven van negotie, liet parliciperen 
in pagten, het nemen van demissie, onder dezelfde verpligtin 

gen als omtrend de Leden van het Geregtshof hiervoren be 

paald is. 
Art. 83. 

Wanneer zij zicli in hunne officie mogten vergrijpen zodanig, 
dat zij door het Hoge Geregtshof niet langer geschikt geoor 
deeld worden, tot de waarneming van derzelver ambt, zullen 

zij door den Gouverneur-Generaal in Hade, op voordragt van 

het Hof, worden geschorst in hunne bedieningen. 
Art. 84. 

Zij zijn bestemd tot het bfjwonen van den Raad en het adsis 

teren van Commissarissen, in alle Commissien en Comparitien 
en zullen zich in en omtrend de waarneming hunner functien 

aan 't goedvinden van het Hof of Commissarissen moeten on 

derwerpen. 
Art. 85. 

Zij zullen getrouwelijk aantekenen en te boek stellen, al wat 

liun bij den Raad of Commissarissen zal belast worden, mitsga 
ders stellen, opmaken, ondertekenen en expedieren, alle brie 

ven, depeches, acten, resolutien, sententien, en alle andere stuk 

ken, waartoe bij den Raad of Commissarissen zouden zijn ge 

resolveerd, bijzonderlijk al 't geen tot de Correspondence in 

het Vaderland betrekking heeft; voorts doen aanleggen en bij 
houden al zulke Registers als bij het Hof zal worden goedge 
vonden, en stiptelijk geheim houden, al 't geen behoord ge 
heim te blijven. 

Art. 86. 

Zij zullen alvorens in functie te treden, in handen van Com 

missarissen-Generaal voor de eerste, en vervolgens in die van 

den Gouverneur-Generaal in Rade, moeten afleggen den Eed 

achter deze Instructie uitgedrukt. 
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Van da Practizijns, Suppoosten & Bedienden. 

Art. 87. 
De Advocaten en Procureurs, welke voor het Hoge Geregts 

hof zullen postuleren, zullen alvorens daartoe moeten zijn aan 

gesteld, door den Raad der Aziatische Bezittingen, ofte door den 

Gouverneur-Generaal in Rade en in handen van den President 
van het Hoge Geregtshof eed doen, dat zij zich jegens het Hof 

reverentelijk zullen gedragen; dat zij niet zullen dienen in enige 
zaken, die zij weten onregtvaardig te zijn, hetzij hun van die 

onregtvaardigheid blijke, bij het begin van de zake, of daarna; 
dat zij de zaken aan hun opgedragen, naarstiglijk en getrouwe 

lijk zullen waarnemen; dat zij gene overeenkomst zullen ma 

ken, om deel in de zaak te hebben, en zich in alles zullen ge 

dragen als een goed en getrouw advocaat of procureur schuldig 
is en behoord te doen. 

Art. 88. 
Het Hof zal niet disponeren op enige Requesten, dan welke 

door een Advocaat of Procureur zullen onderteekend zijn. 
Art. 89. 

De Procureurs zullen niet worden toegelaten enige dingta 
len ter rolle te houden, zomin voor den verweerder als voor 

den eischer, tenzij tot de behandeling dier zake voorzien van 
ene behoorlijke algemene of bijzondere volmagt, gegeven bij 
publieke Collegien onder de tekening van derzelver Griffier of 

Secretaris, ofte anders geregtelijk of voor een Notaris verleden 
en zal bij het houden der eerste dingtalen in elke zaak dezelve 

volmagt in originali aan Commissarissen van de Rolle moeten 
worden vertoond. en overgegeven, om ter griffie van het Hof 
te blijven berusten, ten ware daarin door Commissarissen om 

redenen zoude mogen worden vergunt een korte tijd van uit 

stel; waarvan alsdan ter rolle aan tekening zal worden gehou 
den, en binnen welken de Procureur zijne volmagt zal moeten 

leveren, op poene van Tien Zilvere Ducatons te verbeuren, en 

dat de gehouden dingtalen zullen worden doorgehaald, en de 

Partij zal worden geadmitteerd, om alsnog te verzoeken, het 

geen dezelve zoude moge verzocht hebben, wanneer de voor 

zeide dingtalen niet waren gehouden. 
Art. 90. 

Wanneer iemand enige zaak bij het Hof mogt te doen hebben, 
waarin hij geen Advocaat of Procureur, vrijwillig konde bekomen, 
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zondcr dat nogtans klaar on ontwijfclbaar block van zijn ongo 

lijk , zal hot Ilof hem oon Advocaat of Procureur of beidon , too 

voegen om hem daarin te diencn, hetzij tegen genot van Salaris, 

hctzij Pro Deo, indien hij van zijn onvermogen doel blijken. 
Art. 91. 

De Advocatcn ol Procureurs zullcn zich bij provisic in do 

bcrekening van hun salaris mogen gedragen, naar hot gebruik 
daarin bij don Ilogon Raad van Justicie to Batavia hebbendo 

plaats gehad, en zal hot Ilof binnen eon jaar, nadat hotzelvc 
zal zijn geiustalleerd, deswegens een vast Iteglement ontwer 

])cn, en aan Commissarissen-Generaal inzonden ter goedkeuring. 
Art. 92. 

Het Hof zal do Practicijns behoorlijk tot hun pligt houdon, 
zo in het getrouwelijk waarncmen dor zaken van hunne Meesters, 
als omtrend de wijzo van berekoning van hun Salaris, on voorts 

zorge dragon, dat dezelve zich in hunne Schrifturen en Plei 

doijen onthouden van alle onbotamclijke en injurieuse uitdruk 

kingen, noch ook hun boroep onteron door hot aannemen of 

verdedigen van zaken, of voeren van sustenuen, welke bevon 

den worden van one blijkbare on doorstekende ongegrondheid 
tc zijn; en zal het Hof degenen die zich in dit een on andor 

merkelijk misgaan, verbieden in zodanige zaak enig Salaris te 

mogen berekenen, hen in hunne bedieningon schorsen, of zelfs 
aan den Gouverneur-Genoraal in Rade voordragen, hunne aan 

stellingen geheel in te trekken, naarraate de aart en het ge 

wigt der zake zullen komen te vereischen. 
Art. 93. 

Het Hof zal hebben de nodige Suppoosten on Bedionden, 
waarvan het getal, de qualiteiten on het Salaris zullen worden 

bepaald door Commissaiissen-Generaal, na daarop te hebben 

ingenomen de Consideration van het Hof, hctwelk vervolgens 
zal maken en aan Commissarissen-Generaal zal voordragen, de 

nodige Reglementen omtrend al wat de behoorlijke waarrieming 
van derzelver diensten betroft. 

Eed voor den President en de verdere Leden van het Geregtshof. 

Ik belove en zwere, dat ik aan dc Bataafsche Republiek, on 

den Gouverneur-Generaal van wegens dezelvo in Bataafsch In 
dien gehouw en getrouw zal zijn; dat ik mijn Ambt als Lid 
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(President) van bet lloge Gcrcgtshof van Bataafsch Indien , ter 

goeder trouw, met alle vlijt en naarstigheid zal waarnemcn, dat 
ik mij in alle zaken bij den Hove voorkomende, zo van Ju 
sticie als van Gratie in het regt spreken als adviseren, zal ge 

dragen met alle opregtlieid, eerlijkbeid en onzijdigheid, zonder 
daarin aan de Partijen toe te dragen, enigc gunst of ongunst, 
en zonder mij daarvan te laten aftrekken door enige beweeg 
redenen hoegenaamd, en dat ik zoveel eenigszins in miju ver 

mogen is, getrouwelijk zal in acht nemen en naarkomen de 
lnstructie voor hetzelve Hof reeds gemaakt of nog te maken; 

nog zwere ik dat ik directelijk of indirectelijk, om voorschre 
ven ambt te bekomen aan enige personen, hetzij in, hetzij 
buiten het bestuur, onder welk pretext of naam zulks zoude 
kunnen gesehieden, geene giften of gaven heb gepresenteerd, 
beloofd of gegeven, ofte ook geven zal. 

Eed voor den Procureur-Generaal. 

Ik belove en zwere, dat ik aan de Bataafsche Republick en 

de Gouverneur-Generaal van wegens dezelve in Bataafsch Indien 

gehouw en getrouw zal zijn; dat ik mijn arnbt als Procureur 

Generaal bij het Hoge Geregtshof van Bataafsch Indien, ter 

goeder trouw met alle vlijt en naarstigheid zal waarnemen, dat 

ik, zodra enige misdaden, ter mijner vervolging staande tot 

mijn kennis zijn gekomen, daarvan zonder uitstel, en zoveel 

mogelijk de regte waarheid zal tragten op te sporen, en doen 

het geen mijn ambt vereischen zal; dat ik daarin zal te werk 

gaan met alle opregtlieid, eerlijkbeid, en onzijdigheid, zonder 

den schuldigen en zijne vrienden of begunstigers te ontzien en 

zonder den onschuldigen te kwellen, en dat ik zoveel enigs 
zins in mijn vermogen is, getrouwelijk zal in acht nemen en 

naarkomen de lnstructie voor hetzelve Hof, reeds gemaakt of 

nog te maken, zoverre dezelve mij aangaat; Nog zwere ik 

dat ik directelijk of indirectelijk om voorschreven ambt te be 

komen, aan enige personen, hetzij in, hetzij buiten het Be 

stuur onder welk pretext of naam zulks zoude kunnen gesehie 
den, gene giften, gaven, of geschenken heb gepresenteerd be 

loofd of gegeven ofte ook geven zal. 
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Eed voor den Grtfjier cn Adjunct-Griffier. 

]k bclove en zwere, dat ik aan de Bataafsche Republick cn 

en den Gouverneur-Generaal van wegens dezelve in Bataafsch 

Tndien, gehouw en getrouw zal zijn; dat ik mijn ambt als grif 
fier (Adjunct-Griffier) van het Hoge Geregtshof van Bataafsch 

Indien, ter goeder trouw, met alle vlijt en naarstigheid zal waar 

nemen; dat ik getrouwelijk en met alle opregtheid zal aante 

kenen, opmaken, te boek stellen en expedieren, al wat mij 

bij het Hof of door Commissarissen zal belast worden, dat ik 

de Registers en andere Acten welke tot mijn toeverzicht be 

horen zorgvuldig zal bewaren, dat ik niet zal openbaren de ge 
voelens van de Leden, van het Hof of Commissarissen, noch 

ook hetgeen in de informatten mij zoude mogen voorkomen, of 

ietwes anders hetgeen geheim behoord te blijven, En dat ik zo 

veel enigszins mogelijk is, zal naarkomen en in acht nemen de 

Instructie voor hetzelve Hof reeds gemaakt of nog te maken, 
voor zoverre dezelve mij aangaat; Nog zwere ik, dat ik direc 

telijk of indirectelijk, om voorschreven ambt te bekomen, aan 

enige Personen, hetzij in, hetzij buiten het Bestuur, onder 

welke pretext of naam zulks zoude kunnen geschieden, gene 

giften of gaven, heb gepresenteerd, beloofd of gegeven of ge 
ven zal. 

De Raadpenssionaris reserveert aan zich deze Instructie zo 

danig te kunnen Amplieeren, of veranderen, als bevonden zal 
worden te behoren. 

Gedaan en Gearresteerd in den Haag, den 27en January 1806. 

Door Mij 
(was get.) R. J. Schimmelpenninck, 

Raadpensionaris. 

Ten Zesde, aan te nemen en vast te stellen, gelijk aange 
nomen en vastgesteld worden bij deze, de pecunieele voorwaar 

den, op welke de bovengemelde Commissarissen-Generaal en 

Gouverneur-Generaal Mr. C. T. Elout en C. H. van Gras 

veld, zich bereid verklaren de aan hun opgedragene Commis 
sion te aanvaarden zijn vervat, in de Nota die hier volgt gein 
sereerd. 



van bataafsc1i 1ndien. 467 

Nota van den voefc, waarop c. ii. van grasveld en 

Mr. c. t. elout, hebben opgegeven gencgen te zijn de 

missie naar Oost-Indien te aanvaarden. 

c. h. van grasveld. 

Het traktement als Gouverneur-Generaal Rd8. 5000 

'smaands, of in 't jaar.Rds. 60,000 
de Rds. a 48 stuivers. 

Hit trakteraent in te gaan agt dagen voor dat het 

Territoir der Republiek zal hebben verlaten 

Voor uitrusting../ 72,000 

Tngeval na 5 jaren of langer als Gouverneur-Generaal ge 
diend te hebben in het Vaderland retourneert, een jaarlijks pen 
sioen van./ 8000 

Bijaldien hij in 't eerste jaar mogt komen te overlijden, als 

dan aan deszelfs weduwe een pensioen van.f 4000 

Bijaldien in het tweede jaar, dan.// 3000 

en vervolgens.n 2000 

Altoos reversibel op de kinderen, tot dat het jongste zal heb 

ben bereikt, den ouderdom van 25 jaren. 

Vrij transport van zijn persoon, gevolg en bagage ten kos 

ten van den Lande. 

Met bezit der Landgoederen Weltevreden en Buitenzorg, op 
den plaatshebbenden voet. 

Ontheffing van het onderhoud van behoeftige weduwen. 

Twee particuliere Secretarissen, elk op een tractement van 

Rijksd8. 7000 \ 

Integaan 8 dagen voor dat de Republiek verlaten; voor uit 

rusting drie maanden tractement bij wijze van voorschot. Bin 

nen 3 maanden door den vijand genomen wordende, dat voor 

schot behouden, zoo later, het tractement tot den dag der ne 

ming doch geen pensioen. 
Een Adjudant-Generaal van hier mede te nemen, met rang van 

Luitenant-Colonel, die voor uitrusting zoude hebben/2500. 

Ingevalle op de uitreize door den vijand genomen en buiten 

staat gesteld wierdt zijne missie te vervolgen, zoude de som van 

1 
Blijkens ecn brief van van grasveld aan den Raad der Aziatische Bezit 

tingen en Etablissementen, dd. 12 fcbr. 1806, had hij als zoodanig aangesteld, 

de Heeren Mr. M. J. Vitringa en C Apostool, voorheen Kommissaris Gene 

raal van Commercie der Bataafsche Republick in Groot-Brittannien. 
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/ 72,000 voor uitrusting vcrdiend zijn, cn aan hem dric maan 

den Tractement worden gocd gedaan, docli zo zulks plaats liad 

later, dan 3 maanden na het vertrek, zal het Tractement wor 

den goed gedaan tot den dag der ncming. 
En zoude aan denzelven in deze gevallen worden toegelegd, 

tot schadeloosstelling, een pensioen van zes duizend guldens, 

ingaande met den dag der neming, tot dat weder op eene con 

venahelc wijzc in dienst van den Lande zoude worden geiim 

ploijeerd. 
Mr. c. T. ELOUT. 

Gedurende den tijd dat zijne Commissie duurt, 'smaands 4000 

Rijksd8. h 48 S*., en dus in het jaar/115,200 Holl. Court., waar 

van de helft ter somma van / 57,600, aan zijne Gemagtigden hier 
te lande zal worden betaald, en de wederhelft aan hem in Indien. 

Dit tractement zal ingaan 8 dagen voordat hij het territoir 
van de Republiek zal hebben verlaten, en eindigen met den dag 
van zijne behouden aankomst binnen de Republiek. 

Voor uitrusting / 25,000, en eene vooruitbetaling, hier te 

lande, van 3 maanden tractement dat is /28,800; vrij trans 

port van persoon en goederen, ten kosten van den Lande, of 

bij uitkoop in eens eene som, nader te overwegen. 
Na volbragte Commissie een jaarlijks pensioen van f 6000 

aanvang nemende, met den dag van zijne komst binnen de Re 

publiek, tot zolang hij in een andere post tot zijn genoegen 

mogt zijn gesteld; zullende het mindere, hetwelk zodanige post 

mogt opbrengen, uit dit pensioen tot de som van f 6000 wor 

den gesuppleerd. 
Ingevalle hij mogt komen te overlijden, gedurende het eerste 

jaar zijner Commissie, zal aan zijne weduwe of rechtverkrijgendc 
worden uitbetaald het geheel tractement van dat jaar, met een 

verder jaarlijks pensioen van /4000. Bij overlijden in het 

2e jaar, een pensioen van /3000. 
En in een der volgende jaren, een pensioen van / 2000. 

Zullende in beide laatste gevallen, de betaling der in Indien 

bedongen som worden goedgedaan tot het einde der maand, 
waarin hij zoude zijn gestorven; terwijl de betaling hier te lande 

zal ophouden met de laatste drie maanden, die verschenen zulr 

len zijn, wanneer do tijding van zijn overlijden hier te lande 

zal zijn aangebragt. 
Bij overlijden van zijne weduwe zullen de bovengemcldc pen 
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sioenen blijven doorlopcn, tot dat zijn jongste kind zal hebben 

bcreikt, den oudcrdom van 25 jaren. 
lngevalle op de uitreizc door den vijand gcnomcn en buiten 

staat gestcld wierd zijne missie te vcrvolgen, zal de / 25,000 
voor uitrusting en 3 maanden voorschot van traktement of 

/28,800 verdiend zijn, doch indien zulks plaats had later dan 
3 maanden na het vertrek, zal het tractement worden goed ge 
daan tot den dag der neming. En zal in die gevallen een pen 
sioen genieten van /6000 tot schadeloosstclling, ingaande met 
den dag der neming, tot zo lange als hierboven omtrend het 

pensioen van /6000 gezegd is. 
De Sccretaris van Commissarissen-Generaal1 zoude hebben 

een tractement van.Rds. 10,000 
en voor 

uitrusting../ 6000 
Behalven den Secretaris der Commissie zal hij nog hebben 

een bijzondere Secretaris, door hem aan het Gouvernement ter 

agreatie voor te stellen, op een tractement van 'slandswegen 
van 6000 Rds. jaais, 

8 
integaan 8 dagcn voordat zij de Repu 

bliek zullen verlaten; voor uitrusting 3 maanden tractement 
voorschot. lngevalle van neming binnen de 3 maanden hetzelve 
voorschot behouden, en na 3 maanden het tractement te beta 

len, tot den dag der neming, doch zonder pensioen. 

Ten Zevende, te bepalen, zoals bepaald wordt bij dezen, dat 
van hier naar Bataafsch Indien zullen worden uitgezonden, de 

navolgende ambtenaren, als: 

1?. Een Ordinair Raad van Indien, 
3 welke behalven het 

hier na te bepalen algemeen tractement voor de Raden van 

Indien, zal genieten eene sorama van/9000 voor uitrusting. 
2?. Drie Leden van den Raad van Einancien en Domeinen; 

aan ieder van welke, behalven de hierna voor de Leden van 

denzelven Raad vast te stellen tractementen wordt toegelegd 
ene somme van / 6000 voor uitrusting.4 

1 Mr. A. N. Mooyaart, Staatsbesluit van dc Bat. Republiek, dd. 31 jan. 
1806, Ltt. B. B. 

2 
Blijkcns een brief van Elout aan den Raad der Aziatische Bczittingcn en 

Etablissementcn, dd. 20 febr. 1806, had hij als zoodanig, onder agreatie van 

den Raadpensionaris, gekozen J. Jones, welecr Sekretaris bij den Minister 
van den Staat aan het voormalig Hof van Brussel. 

3 Mr. H. A. Parve, Staatsbesluit der Bat. Rep., dd. 27 jan. 1806, Lt. R. 
4 Mr. J. A. C. van Banhuijs, Mr. H. G. Nahuijs cn Mr. J. G. van Angcl 

beek, Staatsbesluiten der Bat. Rep., dd. 27 Jan. 1806, Ltt. U, V en F. 
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3?. Een President van hot Ilogc Geregtshof van Bataafsch 

Indien, 
1 en zovele Leden als daartoe geschikte personen zul 

len worden gevonden, 
1 

mitsgaders een Procureur-Generaal, 
3 

en zo mogelijk de verdere Ministers, alle op de hier agter to 

bepalen tractementen, zullende voor uitrusting genieten, als: 

Een President van het Hoge Geregtshof....../ 9000 

Een Lid van hetzelve Hof.,/ 6000 
de Procureur-Generaal.// 6000 
de Griffier.// 4000 

de Adjunct-Griffier./, 3000 

Ten achtste, de tractementen der verschillende Indische Amb 

tenaren te bepalen, en vast te stellen gelijk dezelve bepaald 
en vastgesteld worden bij dezen, op den volgenden voet: 

Voor den Gouverneur-Generaal Rds. 5000 'smaands. 

Voor twee bijzondere Secretarissen van den Gouverneur 

Generaal ieder..Rds. 7000 'sjaars. 
Voor een Raad-Ordinaris van Indien... // 20,000 // 

Voor een Raad Extra-Ordinaris van In 

dien.// 15,000 u 

Voor den eersten Secretaris der Hoge 

Regering.n 10,000 // 

Voor den tweeden Secretaris der Hoge 

Regering.w 8000 // 

Voor den Vice-President van den Raad 
van Pinancien en Domeinen.// 15,000 // 

De President, zijnde een der Raden 
van Indien, zal daarvoor geen afzon 

derlijk tractement genieten, voor een 

1 Mr. A. J. Schimmelpenninck van der Oye, Staatsbesl. der Bat. Rep., 
dd. 27 Jan. 1806, Ltt. S. 

2 Mr. W. F. van Panhuijs en Mr. Th. M. de Man, Staatsbesl. der Bat. Rep., 
. dd. 27 Jan. 1806, Ltt. F. 

3 Mr. H. W. Muntinghe, Staatsbesl. der Bat. Rep., dd. 27 Jan. 1805, Ltt. F. 

De Raadpensionaris beijverde zich, om zooveel mogelijk, personen hier te lande 
aan te stellen, voor de Civiele en Militaire dienst in Indie. Zoo werden bij 
de Staatsbesluiten van 11 febr. 1806, n?. 16 en 17, de eerste Luitenant-Kolo 

nel en Chef van het 5e Batallon artillerie, destijds in garnizoen aan de 

Kaap de Goede Hoop, F. W. de Mauvillon aangesteld tot Kolonel, in dienst 
van de Bataafsche Republiek cn tot Chef van den Generalen Staf van den 

Gouverneur-Generaal en J. van der Beek en S. Mesch, tot adjoints van dien 

Generalen Staf. 
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Lid van den Raad van Einancien en 

Domeinen.// 10,000 'sjaars. 
of te zoveel nodig zijn zal om het 

bedragen van het inkomen der Pre 
sidia van mindere Collegien door 
Leden van dezen Raad zullende wor 

den bekleed, tot de sorn van 10,000 
B,ds. te brengen. 

Voor den Ontvanger-Generaal.// 15,000 // 

daaronder gerekend de 5 prct. of an 

dere inkomsten aan die bediening 
gehecht. 

Voor den Secretaris.// 6000 // 

Voor de klerken die voortaan zoude wor 

den uitgezonden, 40 Rds. 'smaands, 

ingaande met den dag dat zij zich 
aan boord begeven.1 
voor de President van het Hoge Ge 

regtshof..// 18,000 ? 2 

voor een Lid van het Hoge Ge 

regtshof.// 12,000 // 

En wanneer zij na tien voile jaren 

gefungeerd te hebben hier te lande 

terugkeeren, aan den President een 

jaarlijks pensioen van...../ 2500 
en aan een lid.// 1500 

binnen den Bataafsche Republiek te 
verteren. 

voor den Procureur-Generaal.u 14,000 // 
behalven de boeten en breuken 
hem bij de wet toegewezen, en 

voorts als omtrend de Leden. 
Voor den Griffier.// 9000 // 

Voor den Adjudant-Griffier.// 4000 // 

' 
Zie de Bijlagen A en B. 

2 Die som is bij een nader Staatsbesluit van 27 January 1806, Ltt. F., bij 
zonderlijk ten behoeve van den pas benoemden gebragt op 20,000 R^. en 

zulks omdat de billijkheid medebragt, dat de eerste president van het gerechts 
hof, voor de menigvuldige werkzaamheden, welke de eerste inrigtingen voor 

dat aanzienlijke kollegie hem zouden veroorzaken, eenig meer faveur van hut 

Gouvernement ondervond. 
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behalvcn dc Leges, in onderstclling 
dat deze op ccn zecr matigen voct 

zullen worden bepaald. 
a /Voor den Permanentcn President van 

Sji de regtbank van Schepenen te 

|fi Batavia.// 3000 'sjaars. 
\Voor een Lid van die Regtbank.// 2000 // 

Voor een Advokaat-Adviseur bij ge 
raelden Regtbank.// 5000 // 

Voor een Advokaat-Adviseur bij Colle 

gien van Justitie op de overige be 

zittingen.// 5000 // 

Voor een Advokaat die van hier wordt 

uitgezonden.// 1200 // 

Voor een Auditeur-Militair bij het 

garnizoen te Batavia.// 3000 // 

Alle de Rijksdaalders gerekend tegen 48 stuivers zogenaamd 
zwaargeld, en zoowel als alle andere bezoldigingen in Indien 
in hard geld te betalen. 

Ten negende, den Secretaris van Staat voor de zaken der 
Marine aan te schrijven, zoo als geschiedt bij deze, om aan 
de Commanderende Officiercn van 's Lands schepen van oorlog, 
welke zich nu of in der tijd in Bataafsch Tndien zullen bevin 

den, de stelligste orders en Instruction te geven, ten einde, 
den, bij Staatsbesluit van den lien November 1805, N?. 28, 
benoemden Commissaris en Gouverneur-Generaal, van Bataafsch 

Indien C. H. van Grasveld, tevens in zijne Qualiteit als Gene 
raal en Chef over de Land en Zeemagt van den Staat, beoos 
ten de Kaap de Goede Hoop, welke qualiteit hem bij het 
30 Artikel van het Reglement op het Beleid van de Regering 
en het Justitiewezen in de Aziatische Bezittingen dezer Repu 
bliek is opgedragen, te respecteren en te erkennen, en alle 
orders door Hem in die zijne qualiteit gegeven wordende, stip 
telijk naar te komen en te gehoorzamen. 

Ten tiende> den Raad der Aziatische Bezittingen, en etablis 
sementen aan te schrijven, zoo als geschiedt bij deze, ora te 
dienen van consideratien en advis omtrend den teneur en inhoud 
der Publicatie, waarbij ter kennisse van de Ingezetenen zullen 
behoren te worden gebragt, de bepalingen betrekkelijk den 
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vrije vaart en handel uit deze Republiek op Bataafsch Indien, 

bij het meergemeld Reglement vastgesteld, en aldaar in bet 
8<ste tot het 100ste artikel inclusive vervat, en door welke 
Publicatie zoude vervallen de Wet van den len Maart 1803, met 

opzigt tot voorgeschrcvenc vaart en Handel genomcn. 
Met aansclirijving aan voornoemden Raad, om tevens het 

concept van zodanige Publicatie aan den Raadpensionaris in 
tezenden. - wordende 

Ten Elfde, het door den Raad der Aziatische Bezittingen bij 
deszelfs gezegde Nota 1 van ophelderingen voorgedragen point, 

hoedanig te handelen ingeval een der benoemde Commissarissen 
Generaal te Batavia niet mogt arriveren, of na deszelfs arrive 
ment aldaar mogt komen te overlijden, gelijk mede alle ver 

dere pointen in gemelde Nota vervat, en waarop bij dit besluit 

geene speciale dispositie is genomen, tot nadere deliberatie 

aangehouden. 
i 

En zal Extract van dit gehele besluit aan den Raad der Aziati 
sche Bezittingen en Etablissementen, alsmede aan gezegde Com 

missarissen-Generaal en Gouverneur-Generaal Mr. C. E. Elout 

en C. H. van Grasveld, worden gezonden; en voorts Extract 
dezes voor zoo verre het 9e Lid aangaat, aan den Secretaris 
van Staat voor de Zaken der Marine gedepacheerd, tot infor 
matie en narigt respectivelijk. 

Accordeert met voorz. Register, 
(wg.) C. G. HULTMAN. 

1 Vide den aanhef van dit besluit. 
2 
Daarop schijnt gedisponeerd te zijn bij Staatsbesluit der Bat. Republiek 

dd. 10 febniarij 1806, houdende arrestering eener nadere secrete instructie 
voor Kommissarissen-Generaal en Gouverneur-Generaal over Bat. Indie, hier 

achter te vinden onder de bijlagen Litt. C. De ongeautentiseerde kopij van 

dat stuk, berust bij het Rijks-Archief. 

vm. (xii.) 31 
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AFSCHRIFT. 

Secrcet Nf\ 28. 

Extract uit de Secrete Resolutien van den Hand 
der Aziatische Bezittingen en Etablissementen van 

de Bataafsche Republiek. 

Dingsdag den 25 Februarij 1806. 

Bij resumtie gedelibereerd zijnde op de missive van Heeren 

Commissarissen-Generaal over Bataafsch Indien, vermeld onder 

de notulen van voorleden Vrijdag, en waarbij dezelve, als een 

gevolg mede der Conferentien met Heeren Gecommitteerden uit 

dezen Raad gehouden, voordragen: 
1?. dat het naar hunne gedagten noodzakelijk zoude zijn, dat 

ook van hier al aanstonds worden uitgezonden, enige per 
sonen om in mindere bedieningen in Indie te worden ge 

plaatst, en mitsdien overleggen een lijst van zodanige per 
sonen, welke het hun aangenaarn zoude zijn, dat van hier 

als Klerken wierden uitgezonden, en dus verzoekende dat 

de Raad dezelve daartoe wilde aanstellen. 

2?. dat bij den Raad bepaalde maatregelen worden genomen ten 

aanzien van de uitrusting en transport van die personen. 
3?. dat mede worde bepaald het juiste tijdstip, op hetwelk dat 

artikel van het Reglement welk eene driejarige dienst ver 

eischt ter verdere bevordering voor de van hier uit te zen 

den Klerken, zal beginnen te werken. 

Is na deliberate, goedgevonden en verstaan, opzigtelijk het 

eerste poinct, aan te stellen, gelijk aangesteld worden bij deze, 

tot Klerken voor Indien, om aldaar door Commissarissen-Gene 

raal op den voet, bij hunnen voorschreven voordragt vermeld, 

te kunnen worden geemploieerd, de navolgende personen: 
Abraham Reeringh, 
Pieter ten Kate, 
F. van Hoek, 
J. van Loon, 
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II. A. Schcltema, 
Jan Adriaan Steiju Pavve, 

.ChomeL 
Josua van IJzendoorn, 

P. van Heemstede Cappelhoi. 
Hendrik Willem Geselschap, 
J. van Reenen, 

Willem van Diepen, 
Johs. Gerardus Swaan, 
Hendrik Jacob Domis, 
Jan Hooyman, 
... .van Rees, 
.... Timmerman. 

.... Schreuder, 

Diderik Cornelis van Blommesteijn, 

Zullende door elk dezer benoemde personen, voor hun ver 

trck de Eed moeten worden afgelegd, in handen van den Pre 
sident dezes Raads, en geschiedende deze aanstelling, volgens 
het bepaalde bij het Reglement op het Beleid der Regering en 
van het Justitiewezen in Bataafsch Indie, gearresteerd bij Staats 
besluit van den 27 Januarij dezes jaars La. Q., tot kennelijk 
wederzeggen toe en wijders op een maandelijks appointement 
van veertig Rijksdalers tot acht en veertig stuivers het stuk, 
in te gaan voor ieder der alzo aangestelde klerken, met den 

dag waarop hij zich aan boord zal begeven om de plaats zijner 

bestemming aan te nemen; en betrekkelijk het tweede poinct, 
dat aan dezulke der benoemde Klerken, welke zullen verlangen 
daarvan te jouisseren en daartoe behoorlijk verzoek zullen doen 

bij den Raad, om dezelven te gemoet te komen in de kosten 
van hun transport en van hunne uitrusting, zal worden uitge 
reikt eene som van Twaalf honderd guldens eens geld, boven 
en behalven nog Vier honderd guldens, bij wijze van voor 

schot op hunne gage, om door hen gedurende den overtocht 
te worden ingediend; tot betaling van welke penningen Boek 
houderen tot de monstering, bij deze worden geautoriseerd op 
den voet van het gestatueerde bij des Raads Resolutie van den 
10 Julij 1804 en aldus nadat door de te vertrekken geem 
ploieerden een behoorlijk bewijs zal zijn vertoond, dat zij of 
uit het Vaderland, of van elders de reize regtstreeks naar Ba 
tavia zullen ondernemen en voorts onder gewone Cautie om de 

31* 
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alzo de ontvangen penningen te restitueren binnen den tijd van 
drie maanden na dat dezelve aan hun zullen zijn betaald, in 

geval zij als dan nog niet zullen zijn vertrokken naar de plaats 
hunner bestemming; terwijl de uitbetaling van die gelden voor 

dezulken, welke de reize zullen doen over Noord-Amerika, 
hier te Lande zal geschieden aan bunne gemagtigden, zodra 
alhier zal zijn gebleken van hunne komst in Noord-Amerika, 
en van hun vertrek van daar naar Batavia, overeenkomstig des 
Raads Resolutie van den 18 April 1805, wordende alsnu in 
dit geval en voor het toekomende gehouden voor vervallen de 

betaling van al zulke penningen, welke tot niertoe pleegde te 

geschieden aan uitgaande geemploieerden voor Indie in de plaats 
der voormalige Recognitien. 

En eindelijk op het derde poinct &c . En zal Extract dezes 
worden afgegeven aan Heeren Gecommitteerden tot de Finan 
cien tot informatie en gelijk Extract worden gezonden aan Boek 
houderen van de monstering te Amsterdam, om daaraan de 

nodige Executie te geven, etc. 

Accordeert met voornd. Resolutie, 

(get.) SMISSAERT. 
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AFSCHKIFT. 

Secrect N?. 33. 

Extract uit de Secrete Resolution van den Raad 
der Aziatisehe Bezittingen en Etablissementen van 

de Bataafsche Republiek. 

Woensdag den 5 Maart 1806. 

In deliberatie gebragt zijnde, om, ingevolge het in advis 

gehoudene bij Resolutie van den 25 Eebruarij laatstleden, nog 

enige personen te benoemen en aan te stellen tot Klerken voor 

Bataafsch Indien welke zullen worden gerekend mede. te behoren 

tot de eerste uitzending en aldus door Heeren Commissarissen 

Generaal zullen kunnen worden geemploieerd op den voet ver 

meld bij derzelver voordragt van den 20, voorkomende onder 

des Raads Resolutie van den 21 Eebruarij, is goedgevonden en 

verstaan, tot Klerken voor Indie op den voorschreven voet te 

benoemen en aan te stellen, gelijk worden benoemd en aange 
steld bij dezen: 

Jacob Jan Bouwens, 
Christiaan Eraser, 
H. A. van de Coolwijk , 

H. L. M. Schuller, 
Johan Egbert van Schuler, 

Willem Hendrik Heert, 

Zullende door elk dezer benoemde personen, voor hun ver 

trek, de Eed moeten worden afgelegd, in handen van den Pre 

sident dezes Raads, en geschiedende deze aanstelling, volgends 
het bepaalde bij het Reglement op het Beleid der Regering en 

van het Justitiewezen in Bataafsch Indien, gearresteerd bij Staats 

besluit van den 27 Januarij dezes jaars La* Q, tot kennelijk 

wederzeggen toe, en wijders op een maandelijks appointement 
van Veertig Rijksdalers, tot acht en veertig stuivers het stuk, 
in te gaan voor ieder der alzo aangestelde Klerken met den dag 

waarop hij zich aan boord zal begeven, om de reize naar de 

plaats zijner bestemming aan te nemen: 
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Er zal aan dezulken der benoemde klerken welke zullen ver 

langen daarvan te jouisseren en daartoe behoorlijk verzoek zul 

len doen bij den Raad, om dezelven te gemoet te komen in 

de kosten van hun Transport en van hunne, uiirusting, worden 

uitgereikt eene Somme van Twaalf honderd guldens eens geld, 
boven en behalven nog Vier honderd gulden, bij wijze van 

voorschot op hunne gage , om door hen gedurende den over 

tocht te worden ingediend; tot betaling van welke penningen 
Boekhouderen van de monstering bij deze worden geautoriseerd, 
op den voet van het gestatueerde bij des Raads Resolutie van 

den 10 Julij .1804, en aldus nadat door de te vertrekken ge 

emploieerden een behoorlijk bewijs zal zijn vertoond, dat zij of 

uit het Vaderland, of van elders de reize regtstreeks naar Ba 

tavia zullen aannemen, en voorts onder de gewone Cautie om de 

alzo te ontvangen penningen te restitueren binnen den tijd van 

drie maanden, nadat dezelve aan hen zullen zijn betaald, in 

geval zij alsdan nog niet zullen zijn vertrokken naar de plaats 
van hunne destinatie, terwijl de uitbetaling van die gelden aan 

dezulken, welke de reize zullen doen over Noord-Amerika, hier 
te lande zal geschieden aan hunnen gemagtigden, zodra alhier 

zal zijn gebleken van hun vertrek uit Amerika naar Batavia, 

overeenkomstig des Raads Resolutie van den 18 April 1805, 
wordende als nu in dit geval en voor het toekomende gehou 
den voor vervallen, de betaling van al zulke penningen, welke 
tot hiertoe pleegde te geschieden aan uitgaande geemploieerden 
voor Indie in de plaats der voormalige recognitien. 

En zal Extract dezer worden afgegeven aan Heeren Gecom 
mitteerden tot de Indische Zaken en tot de Einancien, alsmede 
aan Heeren Commissarissen-Generaal over Bataafsch Indie res 

pectivelijk informatie, en gelijk Extract worden gezonden aan 

Boekhouderen tot de Monstering te Amsterdam, om daaraan de 

nodige Executie te geveri; gelijk ook Extract dezer Resolutie, 
voor zoo veel ieder hunner aangaat, zal worden ter hand ge 
steld of toegezonden, aan elk der bovengenoemde klerken tot 
informatie en narigt, en om te dienen voor acte van Commissie. 

Accordeert met voorschreven Resolutie, 
Coll. 1?. 

(get.) SMISSAERT. 
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NADERE SECRETE INSTRUCTIE VOOR COMMISSARISSEN-GENE 

RAAL EN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL OVER BATAAFSCH 

INDIEN, BIJ STAATSBESLUIT VAN DEN 11DEN NOVEMBER 1805, 
N?. 28 BENOEMD. 

Art. 1. 

Bijaldien een der Commissarissen-Generaal eerder dan de andere 
te Batavia mogt aankomen, zal hij aldaar, tot tijd en wijle de 
andere Cornmissaris-Generaal mede zal aangekomen zijn, dezelfde 

magt en authoriteit alleen uitoefenen, welke bij het Reglement 
en de Instmctie voor Commissarissen-Generaal aan beide is op 

gedragen. 
Art. 2. 

Indien het onverhooptelijk mogt gebeuren dat tusschen Com 
missarissen-Generaal over deze of geene poincten een verschil van 

gedagten plaats had en daardoor de stemmen kwamen te sta 

ken, zo zal die hunner welke alsdan mogt presideren, ene con 

cluderende stem hebben, zullende dit praesidie telken maand 
veranderen. 

Het wordt echter aan hun vrijgeiaten indien zij zulks beter 
oordeelden over zodanig poinct van verschil in te nemen de 

gedagten van eenen derden daartoe, door hun te benoemen. 
Art. 3. 

Bij overlijden van een der Commissarissen, zal de overblij 
vende geheel en alleen bekleed zijn met alle de magt en het 

gezag 't welk bij de Instructie aan de gezamentlijke Commis 

sarissen is toebetrouwd, en zal de overblijvende in dat geval 
doch niet eerder bevoegd en verpligt zijn dit artikel dezer In 

structie ter kennisse van de Hoge Regering in het algemeen 
te brengen. 

Art. 4. 

Bij overlijden van beide Commissarissen zal de verdere in 

voering der nieuwe wijze van bestier, voor zoverre dezelve niet 

mogt zijn tot stand gebragt, verblijven aan en moeten geschie 
den door Gouverneur-Generaal in Rade, ten welken einde de 

langst levende der Commissarissen, na doode van den voorover 

ledenen, gehouden zal zijn dit artikel dezer Instructie in behoor 

lijke form af te schrijven, en met zijne handteekening te be 

kragtigcn, sluitende hetzelve in ene enveloppe, ten opschrift 
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hebbende. dat hetzelve stuk dadelijk na dcszelfs overlijden moet 

worden overhandigd aan de Hoge Regering. 
Art. 5. 

Tngevalle de Commissaris-Generaal van grasveld de eerst 

stervende mogt zijn, zal de mede Commissaris-Generaal elout 

niet alleen dadelijk, ingevolge art. 2 dezer Instructie, voeren 

het gezag aan beide Commissarissen-Generaal toegekend, maar 

hij zal ook bepaaldelijk succederen in den Post van Gouverneur 

Generaal met alle attributen van dien. 
Art. 6. 

Tngeval derhalvenvan het" afsterven van den Gouverneur-Gene 

raal van grasveld, wordt dezelve Mr. cornelis theodorus 

elout, nu voor alsdan benoemd en aangesteld tot Luitenant 

Generaal in dienst van de Bataafsche Republiek en tot Gouver^ 

neur-Generaal van Bataafsch Indien, alsmede tot Generaal en 

Chef over de Land- en Zeemagt van den Staat beoosten de Kaap 
de Goede Hoop. Zullende hem alsdan dit artikel dezer Instruc 

tie tevens verstrekken voor Commissie en zullen alle Hooge en 

Lage Ambtenaren, alle Zee- en Land-Officieren gehouden zijn, 
denzelven in die respective bedieningen en waardigheden te 

erkennen en te gehoorzamen, ten welken einde hij dit zelfde 

artikel zal brengen ter kennisse daar en zo het behoord. 
Art. 7. 

Bijaldien een of meerdere Leden der Hoge Regering of an 

dere Collegien van hier uitgezonden of hier te Lande aange 
steld vodr het aanvaarden hunner bedieningen, mogten zijn 
overleden ofte wel door Commissarissen-Generaal ongeschikt 
bevonden worden tot het waarnemen der aan hun opgedragen 

bediening, zullen Commissarissen-Generaal, de vrijheid hebben 

andere in hunne plaatsen aan te stellen. 

Art. 8. 

Bij het formulier van Eed voor Commissarissen-Generaal ge 
arresteerd bepaald zijnde, dat zij gene giften of geschenken 

hoegenaamd (Consumabele waaren van geringe waarde alleen uit 

gezonderd) voor hun of de hunnen directelijk of indirectelijk 
mogen aannemen, wordt ook deze bepaling in het algemeen 
bij deze geinhaereerd; wanneer echter Commissarissen-Generaal 

mogten oordelen dat enkele geschenken hun door Inlandsche 

Vorsten of Groten aangeboden, niet gevoeglijk en zonder kwet 

sing van derzelver begrippen van eer zouden kunnen gewei 

gerd worden, wordt aan hun bij dezen vrijgelaten, dezelve ge 
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schenken aan te nemen, doch onder deze uitdrukkelijke bepa 
ling, dat zij dadelijk dezelve geschenken, of de waarde van de 
zelve aan den Lande zullen uitleveren en dezelve geschenken 
op de geschikste wijze, voor rekening van den Lande recipro 
ceren; blijvende voorts in deszelfs geheel hetgeen ten aanzien 
van dit poinct aan den Gouverneur-Generaal bij zijne Instructie 
wordt voorgeschreven. 

Art. 9. 

De Gouverneur-Generaal zal vermogen zich buiten het eiland 
Java te begeven in zodanige gevallen in welke hij op goede en 

wel doordagtte gronden zou vermenen, dat eene militaire expe 
dite door hem zelf in persoon gecommandeerd, tot meerder 
afbreuk van den vijand of tot meerder luister van den Staat 
zouden kunnen strekken, wordende zulks aan hem onder zijne 
bijzondere verantwoordelijkheid vrijgelaten, mits echter in dit 

geval naauwkeurig en bepaald zorgende zo voor de veiligheid, 
als goede behering van het eiland Java. 

Art. 10. 1 

Wanneer zodanige Bezittingen welke den Staat te voren in 
Asia toebehoorden, wederom aan de Republiek mogten worden 

afgestaan, of op den vijand veroverd, zullen Commissarissen 
Generaal ook met gelijke magt en authoriteit over dezelve Be 

zittingen bekleed zijn, en daaromtrend zodanige provisionele or 

ders stellen, als zij ten meesten nutte van dezelve zullen oor 

delen te behoren, in afwagting van nadere bevelen uit het 
Moederland. 

Gedaan en gearresteerd in den Haag, den 10en Feb. 1806. 

Door Mij. 
2 

1 In het geraadpleegde Manuscript van het Rijks-Archief, staat hierne 

vens met potlood aangeteekend: dit art. is bij de arrestering van de Instructie, 
door het Wetgevend Ligchaam, sub de onderstaande dagteekening, geroijeerd. 

2 Ofschoon het als zeker kan worden aangenomen, dat de hier gevolgde 

kopijen, berustende bij het Ministerie van Kolonien en het Rijks-Archief, met 

den originelen tekst overeenkomen, zoo is het toch te bejammeren, dat de 

oorspronkelijke stukken niet meer te vinden schijnen te zijn; zij zijn althans 

in geene openbare verzameling van geschiedkundige oorkonden aanwezig. 
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